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This thesis was produced as a practice-based thesis in collaboration with a lec-
turer from Diaconia University of Applied Sciences. The objective of the thesis 
was to produce a booklet that portrays the nurses’ feelings when a patient dies. 
The booklet aims to provide peer support and help nurses recognize their feelings 
when a patient dies. The poems were considered to be the best medium to por-
tray the experiences the nurses had about their patient’s death. The poems were 
created based on the nurses’ anecdotes. The outcome of this thesis is a booklet 
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1 JOHDANTO 

 

 

Syntymä, elämä ja kuolema ovat kaikki yhtä salaisuutta, jonka tarkoitusta ei ole 

pystytty määrittämään. Elämän ja kuoleman välissä on jännite, joka tekee elä-

mästä merkityksellisen ja elämisen arvoisen. Eletty elämä ja sen kulku vaikutta-

vat ihmisen tapaan suhtautua kuolemaan. Kuolemaan suhtautuminen on yksilöl-

listä, eikä siihen liittyen ole ohjekirjaa tai valmista kaavaa. (Pelkonen 2013, 21–

23.) Hyvä kuolema voi olla merkitykseltään erilainen kuolevalle, hänen läheisil-

leen ja kuolevaa hoitavalle henkilökunnalle. Sairaanhoitaja joutuu ottamaan huo-

mioon monia asioita kohdatessaan kuolevan potilaan. (Korhonen & Poukka 

2018.) Sairaanhoitaja huolehtii sekä kuolevasta potilaasta että tukee tämän omai-

sia. Tämän perustyön lisäksi sairaanhoitajan on huomioitava oma jaksamisensa. 

Sairaanhoitajan tulisi tuntea jaksamisensa rajat, antaa itselleen lupa tuntea, olla 

läpikäynyt omat menetyksensä sekä tietää mistä ja milloin saa tukea sitä tarvi-

tessaan. (Pajunen 2013, 22–23.) 

 

Kuolemasta, erityisesti saattohoidosta ja eutanasiasta on keskusteltu Suomessa 

viime vuosina. Keskustelu on keskittynyt pitkälti saattohoidon kehittämiseen ja 

siihen liittyvän osaamisen lisäämiseen sekä eutanasian sallimisen mahdollisuu-

teen. Sen sijaan vain vähän on ollut puhetta siitä, miten sairaanhoitajat jaksavat 

työssään ja kohdatessaan kuolevia potilaita. Sairaanhoitajan osaamiskuvaus 

(Eriksson, Korhonen, Merasto & Moisio 2015, 41) ei ota kantaa sairaanhoitajan 

omien tunteiden tai jaksamisen käsittelyyn. Opinnäytetyöni näkökulmaksi valikoi-

tui potilaan kuoleman kohtaaminen hoitajan omien tunteiden näkökulmasta. Ai-

hetta on rajattu niin, että tarkastelen vain kuoleman hetkeä ja sen jälkeistä aikaa. 

 

Tarve kuoleman ja erityisesti siihen liittyvän työssäjaksamisen käsittelylle pohjau-

tuu vahvasti saatto- ja palliatiivisen hoidon vähäiseen koulutukseen. Maailman 

terveysjärjestö WHO:n mukaan palliatiivisen hoidon koulutusta tulisi sisältyä jo-

kaisen terveydenhuollon ammattilaisen koulutukseen. Palliatiivisen hoidon ope-

tuksen kehittämiseen keskittyvä hanke EduPal on lähtenyt tekemään töitä koulu-

tuksen parantamisen eteen Suomessa. (EduPal i.a.) Omien opintojen aikana on 
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ollut helppo huomata, ettei kuolemaan ja sen kohtaamiseen liittyvälle koulutuk-

selle ole annettu kovinkaan paljon resursseja. Suomessa ei ole yhteistä suosi-

tusta ammattikorkeakouluille liittyen palliatiivisen hoidon opetukseen. Erikoistu-

miseen ei varsinaisesti ole mahdollisuutta ja lisäkoulutusta on saatavilla vain sa-

tunnaisesti. (EduPal i.a.a.) Erityisesti vastavalmistuneet sairaanhoitajat tarvitse-

vat tukea ja tietoa potilaan kuoleman kohtaamiseen, sillä tilanne on heille usein 

vieras (Tranter, Josland & Turner 2016). 

 

Opinnäytetyö pohtii kuolemaa edeltävän hoidon toteuttamisen sijaan itse kuole-

man hetkeä ja potilaan kuoleman herättämiä tunteita hoitajassa. Ajatus opinnäy-

tetyöhön tuli Diakonia-ammattikorkeakoulun lehtori Piia Kekäläiseltä. Hän oli huo-

mannut tarpeen taidepainotteiselle ja tunteita herättävälle materiaalille potilaan 

kuolemasta, jota voitaisiin hyödyntää hoitotyön koulutuksessa. Opinnäytetyön 

tarkoituksena on ollut tuottaa runoja sekä teoriaan pohjautuvia ajatuksia, joilla 

herättää lukija pohtimaan, sisältävä vihkonen sairaanhoitajaopiskelijoille ja hoita-

jille. Lisäksi vihkonen kuvitetaan piirustuksilla hoitajien kokemusten herättämien 

tunnelmien pohjalta. Vihkonen ei ole varsinaisesti opas tai opetusmateriaali, vaan 

enemmän pieni kokoelma runoja hoitajalle vertaistueksi.  
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2 KUOLEMA JA SEN KOHTAAMINEN HOITOTYÖSSÄ 

 

 

2.1 Kuolema 

 

Biologisesti kuoleman tarkkaa ajankohtaa on vaikea määrittää. Ihmisen elinten 

toiminta loppuu eri aikoina, ja näin ollen yhtä hetkeä, jolloin koko keho lakkaisi 

toimimasta, ei oikeastaan ole. Kuolinajankohdaksi merkitään hetki, jolloin sydän 

pysähtyy. Poikkeuksena on kuitenkin tilanne, jossa potilaan sydän lyö, mutta ai-

vojen toiminta on loppunut. Aivokuolema on käsite, josta on tullut tarpeellinen 

1960-luvulla tehohoidon kehittyessä siihen pisteeseen, että verenkiertoa ja hen-

gitystä on pystytty ylläpitämään vakavan aivovamman saaneilla potilailla. (Iiva-

nainen & Syväoja 2013, 161–162.) Tämä on johtanut siihen, että vaikka sydän ei 

olisi lakannut lyömästä, ihminen on virallisesti kuollut siinä vaiheessa, kun hänen 

aivotoimintansa on täysin loppunut. Tämä on lain mukaan hetki, jolloin ihminen 

voidaan julistaa kuolleeksi. (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kuoleman to-

teamisesta 2004.) Mikäli sydän lyö vielä tässä vaiheessa, on ennen kuoleman 

toteamista selvitettävä syyt aivotoiminnan loppumiselle ja todettava, että kaikki 

aivohermovasteet puuttuvat. Aivokuolema voidaan todeta vähintään kahden, riit-

tävän määrän kokemusta ja koulutusta omaavan lääkärin toimesta. (Duodecim 

2016.) Aivokuoleman toteamisessa apuna käytetään tietokone- tai magneettiku-

vausta ja tarvittaessa myös aivojen verisuonten angiografiaa tai EEG:tä eli aivo-

jen sähköisen toiminnan tutkimusta (Iivanainen & Syväoja 2013, 162). 

 

Kuolema on läsnä kaikessa hoitotyössä joko tiedostettuna tai tiedostamattomana 

asiana. Hoitajalle kuolema on henkilökohtainen asia sekä ammatti-identiteetin 

että yksityiselämän kannalta. (Snellman 2008, 97.) Kuolevaa hoidettaessa hoito-

työ keskittyy potilaan hyvinvoinnin ylläpitämiseen kaikin mahdollisin keinoin 

(Grönlund & Huhtinen 2011, 120). Kuolema ei katso potilaan ikää, aikaa eikä 

paikkaa. Kuolevan potilaan hoitoon voi siis päätyä osallistumaan sekä erikoissai-

raanhoidossa että perusterveydenhuollossa, missä ja milloin vain. Tästä johtuen 

sairaanhoitajan tulisi kaikessa työssä hallita vähintään perusasiat liittyen potilaan 

kuolemaan. (Saastamoinen 2012, 6.) Sairaanhoitajan osaamiskuvauksen mu-

kaan sairaanhoitajan tulee potilaan elämän loppuvaiheessa osata sekä toteuttaa 
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oireenmukaista hoitoa, keskittyä hoitotyön inhimillisyyteen että olla tukena kuole-

van läheisille. (Eriksson, Korhonen, Merasto & Moisio 2015, 41.)  

 

Siinä tapauksessa, että potilaan kuolemaa on osattu odottaa, siihen voidaan po-

tilaan hoidossa valmistautua. Ennen konkreettista elämän päättymisen hetkeä 

potilas on saattanut olla palliatiivisessa hoidossa jonkin aikaa. (Terveyskylä i.a.a.) 

Palliatiivista hoitoa toteutetaan silloin, kun potilaan sairaus on kuolemaan johtava 

tai henkeä uhkaava. Palliatiivinen hoito on kokonaisvaltaista ja sen tavoitteena 

on kärsimyksen ehkäiseminen ja lievittäminen. Hoito ei koske yksistään potilasta, 

vaan hänen läheisensä otetaan myös huomioon. Hoito linjataan palliatiiviseksi 

siinä vaiheessa, kun taudin kulkuun on mahdotonta enää vaikuttaa olennaisella 

tavalla. (Käypä hoito -suositus 2018.)  

 

Saattohoito määritellään osaksi palliatiivista hoitoa. Saattohoito keskittyy kuole-

man läheisyyteen, yleensä tähän sisältyvät kuolevan potilaan viimeiset viikot tai 

vain päivät. Edellytys hyvälle elämän loppuvaiheen hoidolle on palliatiivisen hoi-

don tarpeen tunnistaminen sekä lähestyvän kuoleman merkkien huomaaminen. 

(Käypä hoito -suositus 2018.) Lähestyvän kuoleman tunnistaminen on tärkeää, 

jotta potilaan ja omaisten toiveet liittyen elämän loppuun voidaan nostaa etusijalle 

sairauden sijaan.  Myös turhia ja potilasta rasittavia hoitotoimenpiteitä voidaan 

välttää, kun kuoleman tiedetään lähestyvän. On myös tärkeää, että ennen poti-

laan kuolemaa omaisille annetaan tietoa potilaan tilanteesta ja selvitetään omais-

ten tarvetta tuelle. Konkreettinen kuoleman hetki on parhaassa tapauksessa eh-

ditty käydä läpi omaisten kanssa, jolloin heillä on mahdollisuus varautua siihen, 

mitä mahdollisesti tapahtuu potilaan kuollessa. Näin lievennetään omaisten pel-

koja liittyen potilaan kuoleman hetkeen (Korhonen & Poukka 2018.) 

 

Kuolemalle on määritelty kahdenlaisia merkkejä, ensi- ja toissijaisia, joita sairaan-

hoitajan olisi hyvä osata tunnistaa. Ensisijaiset merkit kertovat aivotoiminnan lop-

pumisesta. Ensisijaisia merkkejä potilaan kuolemasta ovat sydämen toiminnan 

loppuminen, jolloin pulssia ei ole löydettävissä eikä sydänääniä kuultavissa, hen-

gityksen pysähtyminen kokonaan sekä lihasten veltostuminen. Toissijaisista mer-

keistä on klassisesti ajateltu, että ne vasta kertovat siitä, että henkilö on todella 
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kuollut. Toissijaisiin merkkeihin kuuluvat muun muassa lautumat eli väriltään vio-

letinpunaiset läiskät iholla, tuntien kuluessa ilmaantuva kuolonkankeus ja ruumiin 

jäähtyminen ympäristönsä lämpöiseksi tunnin kuluessa kuolemasta.  (Iivanainen 

& Syväoja 2013, 161.) 

 

Kun potilas on kuollut, on hoitajan kyettävä toimimaan osaston ohjeistuksen mu-

kaan. Kuolemasta on ilmoitettava välittömästi lääkärille ja mahdollisimman pian 

omaisille, mikäli heitä ei ole ollut kuolinhetkellä paikalla. Lääkärin tehtävä on tulla 

toteamaan kuolema ja kirjata potilaan tietoihin kuolinaika sekä aika, jolloin kuo-

lema on todettu. On tärkeää, että potilasta hoitanut hoitaja mahdollisuuksien mu-

kaan kertoisi omaisille kuolemasta. Omaisten lisäksi on huomioitava muuta ym-

päristöä. Jos potilas on kuollut huoneessa, jossa on muitakin potilaita, on hyvä 

tarjota heille tukea ja mahdollisuus keskustella tapahtuneesta. (Manner, Patala-

Pudas, Elovaara & Lang 2018.) Vainajan laittaminen on hoitajan viimeinen pal-

velus kuolleelle. Vainajan laitto tulee suorittaa vainajaa kunnioittavasti tarkoituk-

senmukaisessa ympäristössä ja hänen vakaumustaan kunnioittaen. Hoitajan teh-

tävään kuuluu lisäksi varmistaa, että omaiset ovat saaneet tarpeeksi aikaa kuol-

leen hyvästelyyn. (Iivanainen & Syväoja 2013, 163.) 

 

2.2 Sairaanhoitajan jaksaminen potilaan kuollessa 

 

Kuolevaa ja läheisiä tukiessa tulisi sairaanhoitajan pystyä käsittelemään myös 

omia tunteitaan. Varsinkin kuoleman jälkeen tapahtuva läheisten tukeminen voi 

olla kuormittava ja haastava tehtävä. Erityisen tärkeää olisi, että oma suhde kuo-

lemaan ja sen kohtaamiseen on kunnossa. Auttamisen halu yksinään ei riitä, 

vaan hoitajan on kyettävä käsittelemään myös omat kuolemaan liittyvät tun-

teensa. (Surevan Kohtaaminen -hanke i.a.) Aihetta käsittelevä kirjallisuus osoit-

taa sen, että hyvään saattohoitoon kuuluvat henkilökunnan ammattitaito ja hyvin-

vointi yhtenä merkittävänä osa-alueena. Hyvä kuolema on hoitajan kannalta sel-

lainen, jota kohdatessa hän on saanut mahdollisuuden tehdä parhaansa potilaan 

ja tämän läheisten puolesta sekä saanut tukea oman jaksamisensa kanssa. (Ant-

tonen 2016, 30, 56.)  
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Kuten kaikessa sairaanhoitajan työssä, kohdatessa kuolevia potilaita sekä kuo-

levan tai kuolleen läheisiä, omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on yksi tärkeim-

piä asioita. Erityisesti työyhteisön tuki, samanlaiset kokemukset ja kokeneempien 

kanssa keskustelu antavat voimaa kuoleman kanssa työskentelyyn. (Surevan 

Kohtaaminen -hanke i.a.) Kuolevien kanssa työskentelyyn ja kuoleman läsnä ole-

miseen työssä sairaanhoitaja kasvaa koko työyhteisön tuella. Työpaikan ilmapiiri 

ratkaisee, kokeeko hoitaja voivansa vapaasti kertoa työhön liittyvistä tunteistaan 

ja tuen tarpeestaan. Hoitotyössä ammatillisuus ja persoonallisuus ovat kaksi toi-

sistaan erottamatonta ominaisuutta. Näiden kahden luomaa kokonaisuutta tuke-

malla luodaan turvallinen työympäristö, jossa sairaanhoitaja tunnistaa omat ra-

jansa ja uskaltaa tuoda niitä esiin. Tämä prosessi helpottaa myös potilaan näkö-

kulmasta asioiden katsomista. (Snellman 2008, 98.) 

 

Potilaan kuolema voi vaikuttaa sairaanhoitajaan vahvasti sekä töissä että työpai-

kan ulkopuolella. Hoitajan suruprosessi potilaan kuollessa eroaa suruproses-

sista, jonka ihminen käy läpi menettäessään läheisen. (Tranter, Josland & Tur-

ner 2016). Kohdatakseen potilaan kuoleman ja omat tunteensa siihen liittyen, on 

hoitajan osattava tunnistaa kuoleman lähestyminen ja hyväksyttävä se. Jos hoi-

tajalla on hankaluuksia tunnistaa lähestyvä potilaan kuolema tai puhua siitä poti-

laalle, työyhteisölle tai molemmille, hoito on mahdotonta muotoilla tilanteeseen 

sopivaksi. Tämä voi vaarantaa potilaan ja läheisten mahdollisuuden osallistua 

hoitoon liittyviin päätöksiin. Saattaa myös käydä niin, että potilas siirretään sai-

raalasta toiseen, vaikka kuolema on lähestynyt jo jonkin aikaa. Sairaanhoitajat 

ovat luonnehtineet yhdeksi vaikeimmaksi kohdattavaksi kuolemaksi sellaisen, 

jossa tajuissaan oleva potilas kohtaa kuolemansa ilman että häntä on siihen val-

misteltu. Tällainen kuolema saattaa olla erittäin kuormittava, mikäli se on yllättävä 

ja nopeasti tapahtuva. Tällaisia äkillisiä kuolemia jää työyhteisöissä käsittele-

mättä, varsinkin silloin, kun ne tapahtuvat viikonloppuna tai pyhinä. (Sarivaara, 

Lämsä & Seppälä 2018, 15.)  

 

Potilaalla on useimmiten lähiomaisia, jotka ovat läsnä potilaan kuollessa tai jonkin 

aikaa kuoleman jälkeen. Lähtökohtaisesti suomalaisten sairaanhoitajien suhtau-

tuminen potilaan perheeseen on positiivista ja myönteistä. Hoitajat pitävät per-

heen läsnäoloa tärkeänä osana hoitotyötä ja perhettä yhteistyökumppanina. 
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Omaisten kanssa käydyt keskustelut voivat jopa helpottaa hoitotyötä. Omaiset 

hyötyvät hoitajien kanssa käydyistä lyhyistäkin keskusteluista. (Vuorenmaa, Pa-

lonen, Kaunonen & Åstedt-Kurki 2016.) Kuolleen potilaan omaiset eivät todennä-

köisesti tule ikinä unohtamaan sitä hetkeä, kun heille kerrotaan läheisen kuole-

masta. Muistot saattavat olla pieniä yksityiskohtia esimerkiksi hoitajan käytök-

sestä tai sanoista, joita hän käytti. (Saastamoinen 2012, 10.) 

 

Kuolevan hoitotyötä opetetaan tuleville sairaanhoitajille ja lääkäreille suhteellisen 

vähän. Tähän ottaa kantaa valtakunnallinen EduPal-hanke, jonka tavoitteena on 

lähteä ratkaisemaan osaamisen varmistamista. Elokuussa 2017 julkaistu asetus 

erikoissairaanhoidon työnjaosta vahvistaa palliatiivisen hoidon asemaa ja näin 

ollen lisää tarvetta palliatiivisen hoitotyön erityisosaajille. (EduPal i.a.b.) Sen li-

säksi, että kuolemaan liittyvässä opetuksessa on tällä hetkellä kehittämisen tar-

vetta terveydenhuollon ammattilaisia kouluttaessa, se ei myöskään ole työelä-

mässä itsestäänselvyys. Ei edes osastoilla, joilla potilaita kuolee. Kuolemasta 

jopa vaietaan joissain työpaikoissa. Kulttuuri saattaa olla muotoutunut osastolla 

niin, että kuolemaa ei mainita edes hoitohenkilökunnan kesken. Keskustelu kuo-

lemasta saattaa olla hyvinkin pintapuolista ja epäsäännöllistä. (Sarivaara, Lämsä 

& Seppälä 2018, 11.)  
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3 POTILAAN KUOLEMAN HERÄTTÄMIEN TUNTEIDEN KÄSITTELY 

 

3.1 Tunteet 

 

Tunteiden syntymiseen ihmisessä vaikuttavat sekä ympäristö että ihminen itse. 

Ihmisen havainnointitapa ja persoonallisuus vaikuttavat ihmisen kokemiin tuntei-

siin. Syntyvät tunteet ovat merkki siitä, että jokin tilanne tai tapahtuma on ihmi-

selle merkityksellinen ja tärkeä. Tunteen kokeminen edellyttää kehossa tapahtu-

via reaktioita ja näiden tulkintaa. Näin ollen toistuva samanlainen tilanne voidaan 

eri hetkinä tulkita eri tavoin ja tunnekokemus olla erilainen. Kokemus liittyen tun-

teeseen ei yleensä ole yksinkertainen. Sen arvioimisessa voidaan käyttää monia 

eri ulottuvuuksia. On mahdollista arvioida esimerkiksi tunteen voimakkuutta, ko-

kemuksen arvoa, tunteen kestoa, sen hallittavuutta, hankaluutta tai vaikutusta 

toimintakykyyn. Tunteiden hallinta taas on mahdollista jossain määrin. Pääasi-

assa hallitseminen tapahtuu välttelemällä tilanteita, joihin epätoivottu tunne 

yleensä liittyy. Tähänkin ihminen pystyy vain osittain. Joudumme kokemaan tun-

teita, jotka ovat meistä epämieluisia, emmekä voi välttää niitä täysin. (Myllyviita 

2017, 19-25.)  

 

Terveysalan ammattilaisina hyödynnämme jatkuvasti tunteita työssämme teknis-

ten taitojen ja järjen käyttämisen lisäksi. Mikäli tunteet yritetään sulkea työnteon 

ulkopuolelle, on riskinä, että ne vaikuttavat työhön haitallisesti. Pois suljettujen 

tunteiden tiedetään vaikuttavan työn laatuun ja työntekijän jaksamiseen. Koulu-

tuksessa tunteiden roolia opetetaan tällä hetkellä liian vähän. Tunteet ovat kui-

tenkin itsestään selvä osa hoitotyötä. Kielteisiltä tunteilta ei voi välttyä ja niiden 

syntyminen on täysin luonnollista. Joskus ammatillisen avun hakeminen voi olla 

paras keino työn aiheuttamien kielteisten tunteiden käsittelyyn. (Perttula 2018.) 

 

Samaan aikaan, kun hoitotyössä on tärkeää tunnistaa omat tunteensa ja olla sul-

kematta niitä täysin pois, on osattava rajata, millaisia tunteita voi näyttää poti-

laalle. Sairaanhoitajan olisi siis osattava olla oma itsensä kuitenkaan liian rajuja 

tunnereaktioita näyttämättä. Myös yksityiselämään liittyvien tunteiden hallinta ko-

rostuu hoitotyössä. Potilaalle ei voi näyttää pahaa oloaan ja näin mahdollisesti 

pahentaa potilaan tilannetta. Tunteiden tukahduttamisen aiheuttamat jaksamisen 
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ongelmat kuormittavat yhteiskuntaa ja tästäkin syytä olisi tärkeää tunnistaa 

ajoissa haasteet omassa sekä kollegan jaksamisessa. (Nikkonen & Wallin 2017.) 

 

 

3.2 Hoitajan tunteet potilaan kuollessa 

 

Potilaan lähestyvä kuolema voi saada hoitotyön opiskelijan ja valmistuneenkin 

hoitajan pohtimaan omaa kuolevaisuuttaan, miettimään läheisiään tai ajattele-

maan, että mitä tapahtuu kuoleman jälkeen. Erityisen hankalia ja tunteita herät-

täviä kuolemia voivat hoitajalle esimerkiksi olla sellaiset, joissa kuoleva potilas 

muistuttaa jollain tavalla hoitajaa tai hänen läheisiään. Potilas saattaa esimerkiksi 

olla hoitajan kanssa saman ikäinen, hänellä voi olla sama etunimi kuin hoitajan 

perheenjäsenellä tai potilaan tilanne jollain tavalla muistuttaa hoitajan mennei-

syydestä. Myös kuolevan lapsen kohtaaminen voi nostaa pintaan vahvoja tun-

teita. (Grönlund & Huhtinen 2011, 191-192.) Hoitajalla voi omassa elämässään 

olla tilanne, jossa hän on yksityiselämässään suruprosessissa. Tällä voi olla vai-

kutuksia työssä jaksamiseen sekä kuolevan potilaan kanssa työskentelyyn. Suru 

on pitkä prosessi, mutta normaalisti helpottaa ajan kuluessa vähitellen. Pitkittynyt 

suru voi heikentää toimintakykyä ja jopa laukaista masennuksen. (Alakangas, 

2014.) 

 

Hoitaja kohtaa kuolevaa hoitaessaan muun muassa pettymyksen, pelon, ahdis-

tuksen, inhon, ilon, rauhan ja kiitollisuuden tunteita. Sairaanhoitaja vastaanottaa 

potilaansa tunteita ja kantaa niitä. Kun nämä tunteet ovat sairaanhoitajalle tuttuja, 

on hänen helpompi olla läsnä potilaansa tunteissa ja olla osana tämän elämää 

uupumatta. (Grönlund & Huhtinen 2011, 194.) Koska kuolema herättää monen-

laisia tunteita sairaanhoitajassa, jokainen kuoleman kohtaaminen tulisi käsitellä 

jälkikäteen. Tunteiden käsittely on persoonallisen ja ammatillisen kasvun mah-

dollistaja. Asiantuntijuus ja osaaminen hoitotyössä kasvavat kokemuksista ja nii-

den prosessoinnista. Sairaanhoitajalla tulee olla valmius kohdata kaikenlaiset 

tunnereaktiot kuolleen potilaan omaisilta. (Saastamoinen 2012, 10.) Erityisesti 

saattohoitoon osallistuvalle ja kuolemaa paljon kohtaavalle terveydenhuollon 

henkilökunnalle työssä jaksaminen on ensisijaisen tärkeää. Potilaat odottavat 

monesti sekä tietoa että toivon tunteen tukemista, eikä tämä ole kevyt työtehtävä 
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lääkäreille ja hoitajille. Työssä kohdatut potilaiden menetykset, suru ja kärsimys 

saattavat muodostua taakaksi siitä huolimatta, että niitä osaisi käsitellä. (Ahlblad 

2019, 115-116.)  

 

Toivo antaa normaalisti hoitotyössä potilaalle voimaa paranemiseen ja sairauden 

selättämiseen. Erityisesti nuorten potilaiden kohdalla toivo keskittyy elämän pa-

laamiseen normaaliksi, sellaiseksi mitä se on ennen sairautta ollut. Kuitenkin 

myös parantumattomien sairaiden hoitoon liittyy toivoa. Tällöin toivon näkökulma 

monesti liittyy sairauden oireiden hoitoon ja tilanteen pysymiseen ennallaan. 

(Lehtinen, 2011.) Kuoleva voi ammentaa itselleen toivoa muun muassa oman 

kädenjälkensä näkymisestä maailmassa tai siitä, että kuolema on kaunis ja olotila 

sen jälkeen rauhallinen. Toivosta parantumattomasti sairas voi saada myös voi-

mavaroja elämänsä loppuun. (Sallinen & Tolvanen 2011.)  

 

Esimerkkejä potilaan kuoleman herättämistä negatiivisista tunteista ovat muun 

muassa pettymys ja pelko. Nämä molemmat näyttäytyivät kokemuksissa. Petty-

mys voi liittyä vahvasti potilaan kuolemaan. Hoitotyössä palkitsevuus ja onnistu-

misen kokemus monesti liitetään potilaan paranemiseen, kuntoutumiseen tai ko-

tiutumiseen. Kuolevan hoitotyössä onnistumisia koetaan eri lähtökohdista. Petty-

mys hoitotyössä voi syntyä, kun mahdollisuuksia toteuttaa omaa auttamisen ha-

lua ei välttämättä ole. (Snellman 2008, 98-99.) Pettymys voi syntyä siitä, kun jon-

kin asian eteen on tehnyt töitä, mutta ei silti ole saanut vaikutettua lopputulok-

seen. Lopputulos voi myös olla erilainen, mitä on odotettu, jolloin siihen saattaa 

pettyä. (Myllyviita 2017, 197-198.)  Sairaanhoitajien kokemuksissa näkyi petty-

mys tilanteissa, jossa hyvää hoitoa ei ole syystä tai toisesta ollut mahdollisuutta 

toteuttaa. Hoitajat kokivat, että liian usein heillä ei ollut tarpeeksi aikaa olla kuo-

levan luona läsnä tai tukea omaisia. Pelko on tunne, jota kuolema aiheuttaa mo-

nessa ihmisessä. Pelko on hyödyllinen, jopa tarpeellinen tunne silloin, kun ihmi-

nen kohtaa vaaran (Myllyviita 2017, 200). Pelko voi päästä hallitsemaan ihmistä, 

mutta tällöin pelon äärelle on hyvä pysähtyä ja tutustua tunteeseen sekä sen ai-

heuttajiin. (Myllyviita 2017, 216-217.)  
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3.3 Keinoja tunteiden käsittelyyn 

 

Suomen Mielenterveysseuran (i.a.) Selviytyjän purjeet (LIITE 1) jakaa ihmiset eri 

luokkiin sen mukaan, miten he selviytyvät elämänsä kriiseistä. Erilaisilla ihmisillä 

on erilaiset keinot selviytyä. Selviytyjän purjeiden tarkoitus on auttaa tunnista-

maan keinoja, joita käyttää, kun olo on vaikea tai elämässä on paljon kiirettä ja 

stressiä. Kun selviytymiskeinojaan osaa tunnistaa, niitä on helpompi kehittää ja 

käyttää. On mahdollista harjoitella täysin uusia tapoja selviytyä. Selviytyjätyypit 

Selviytyjän purjeissa ovat fysiologinen, henkinen, älyllinen, luova, tunteellinen ja 

sosiaalinen. Jokaiselle näistä on listattu tyypillisimpiä tapoja toimia selviytyäk-

seen hankalista tilanteista elämässä.  

 

Henkinen selviytyjä turvautuu paljon pohdintaa vaativiin keinoihin. Henkisyys 

kattaa myös hengellisyyden, joten selviytymisen keinot voivat olla esimerkiksi 

elämän merkityksen pohtimista ja rukoilua. Henkisen selviytyjän keinoihin kuuluu 

usein omien arvojen pohtiminen ja muu mietiskely. Luovan ja tunteellisen selviy-

tyjän keinot ovat osittain samanlaisia. Luova käyttää keinoinaan paljon mieliku-

vitusta ja myönteistä ajattelua, sekä kuuntelee itseään kehittäen uusia toiminta-

tapoja. Tunteellisen tapoihin kuuluu tunteiden ja muutenkin itsensä ilmaisemi-

nen. Kaikki luovat itsensä ilmaisun menetelmät, kuten tanssi, soittaminen, piirtä-

minen, maalaus tai vaikka ruuanlaitto voivat olla tunteellisen selviytymiskeinoja. 

(Suomen Mielenterveysseura i.a.)  

 

Fysiologinen selviytyjä käyttää keinoinaan erityisesti liikuntaa ja muuta kehon 

hyvinvointia edistävää tekemistä. Keinoja selviytyä ovat muun muassa mieleinen 

liikuntalaji, rentoutuminen ja riittävät uni ja ruoka. Älyllinen selviytyjä keskittyy 

hyödyntämään teoreettista tietoa asioista ja kirjoittamalla asioita ylös esimerkiksi 

listoiksi. Sosiaalisen selviytyjän keinoihin kuuluvat ihmiskontaktit. Sosiaalinen 

selviytyjä viettää paljon aikaa ihmisten seurassa ja jakaa kokemuksiaan heidän 

kanssaan. (Suomen mielenterveysseura i.a.) Selviytyjän purjeet ovat käyttökel-

poinen väline hankalien tunteiden käsittelyyn sekä potilaille että hoitajille itsel-

leen. Omien selviytymiskeinojen tunnistaminen voi olla haastavaa. Selviytyjän 

purjeet antavat helpon tavan tunnistaa omia keinoja. Kun keinot tunnistaa, on 

niitä mahdollista kehittää ja vahvistaa sekä etsiä uusia itselle sopivia keinoja.  
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Potilaan kuoleman herättämät tunteet ja niiden käsittely auttavat hoitajaa kasva-

maan ammatillisesti. Jokainen kohdattu potilaan kuolema olisi tärkeää käsitellä 

jälkikäteen. (Saastamoinen 2012, 10.) Työyhteisössä tunteiden ilmaisemiseen ja 

käsittelyyn voidaan käyttää työnohjausta. Työnohjaus on usein ulkopuolisen 

työnohjaajan johdolla tapahtuvaa oman työn tutkiskelua, kehittämistä ja arvioin-

tia. Työnohjauksessa pääsee jäsentämään kokemuksia ja tunteita, jotka liittyvät 

omaan työhön, työyhteisöön sekä rooliin työssä. Työnohjaus voi tapahtua ryh-

mässä tai yksin ja se on usein prosessina useamman tapaamiskerran pituinen. 

Työnohjaus vaikuttaa työyhteisön ilmapiiriin, antaa mahdollisuuden oppia kolle-

goilta, parantaa työssä jaksamista, kehittää esimiestyötä ja johtamista sekä antaa 

mahdollisuuden purkaa työssä tapahtuneita asioita, joista ei muualla voi puhua. 

(Suomen työnohjaajat ry. i.a.) Sairaanhoitajat kokevat työnohjauksen olevan am-

matillista kasvua ja hoitosuhdetyöskentelyä tukeva tapa peilata omia ajatuksia. 

Työnohjaus voi auttaa hoitajaa oivaltamaan uusia näkökulmia omaan työskente-

lyyn ja potilaan asemaan asettumiseen. Työnohjaus lisäksi tukee hoitajan jaksa-

mista ja työhyvinvointia. Sairaanhoitajien kokemusten mukaan työnohjaus on tar-

peellista sekä psykiatrisessa että somaattisessa hoitoyössä. (Katainen & Kaup-

pinen 2013, 28-29.) 
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4 DIAKONINEN HOITOTYÖ 

 

4.1 Hengellisyys kuolevan hoitotyössä 

 

Valmistun sairaanhoitaja-diakonissaksi ja kirkon diakoniatyö ja diakoninen hoito-

työ kuuluvat vahvasti ammatti-identiteettiini. Diakonissan koulutus antaa erityi-

sesti valmiuden kohdata hyvin erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä, esi-

merkiksi kuolevia potilaita tai heidän omaisiaan. Vuorovaikutustaidot korostuvat 

sekä kirkon- että hoitotyössä. (Diak, i.a.) 

 

Laissa potilaan asemasta ja oikeuksista (17.8.1992/785) säädetään, että poti-

laalle kuuluu oikeus hoitoon, joka kunnioittaa hänen vakaumustaan ja jossa ote-

taan huomion mahdollisuuksien mukaan hänen kulttuurinsa. Potilaalla on siis oi-

keus siihen, että hoitohenkilökunta huomioi hänen hengellisyytensä. Terveyden-

huollon henkilökunta tunnistaa useimmiten kuolevan potilaan hengellisyyden, 

muttei välttämättä uskalla ottaa sitä puheeksi. Henkilökunta ei koe osaamistaan 

riittäväksi potilaan hengellisten tarpeiden huomioimiseen. Usein ajatellaan, että 

hengellisten hoitomenetelmien käyttäminen ja aiheesta keskustelu kuuluvat vain 

papeille ja muille kirkon työntekijöille. Tärkeää olisi, että hoitohenkilökunta ym-

märtäisi hengellisyyden kuuluvan ihmisyyteen ja näin ollen se tulisi aina huomi-

oida osana kokonaisvaltaista hoitoa ja kohtaamista. (Lunsford 2014, 91-92.)  

 

Hengellisyys ei tarkoita ainoastaan uskontoa tai uskontokuntaan kuulumista. Us-

konnollisuus voi olla kyllä osana hengellisyyttä, mutta on tärkeää huomioida, että 

ei-uskonnollinenkin potilas kaipaa hengellisyyttä hoidossaan. Hengellinen hoito 

on toki monesti sairaalan tai muun hoitopaikan papin tehtävä, mutta kuuluu myös 

hoitohenkilökunnalle. Kuolema voi nostaa potilaassa erilaisia hengellisiä tarpeita 

esiin ja näitä tulee kunnioittaa. Toisille kuolema aiheuttaa tarvetta pohtia perim-

mäisiä kysymyksiä jonkun kanssa, toiset taas eivät halua puhua hengellisyydestä 

lainkaan. Hoitaja ei tarvitse välttämättä erityisiä taitoja potilaan hengellisyyden 

kohtaamiseen, pelkkä kyky kuunnella ja olla läsnä, sekä mahdollisesti oppia po-

tilaalta riittävät. (Lipponen & Karvinen 2014.)  
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Sairaanhoitajat kokevat, että kuolevan potilaan ja hänen läheistensä hengellisten 

tarpeiden huomioiminen on vaativaa työtä, jossa tarvitaan tukea. Sairaanhoita-

jalle voi olla vaikeaa muistaa huomioida kuolevan läheisten hengellisen tuen 

tarve. Sairaanhoitajat pitävät hengellisyyttä voimavarana kuolevan potilaan hoi-

totyössä, vaikka omat voimavarat eivät aina siihen riittäisikään. (Lipponen & Kar-

vinen 2014.) Moniammatillisuus olisi jokaisen kuolevia hoitavan ammattiryhmän 

koulutuksessa tärkeä huomioida, jotta heillä olisi ymmärrys sekä hoitotyön, lää-

ketieteen sekä hengellisen ja henkisen työn merkityksestä. (Saarto & asiantunti-

jatyöryhmä 2017, 22.) 

 

Lipposen ja Karvisen (2014) tutkimuksen mukaan hoitaja voi edistää kuolevan 

potilaan hengellistä hyvinvointia olemalla avoin ja herkkä kuulemaan potilaan 

tuen tarvetta arkisten kysymysten ja symbolisen kielen seasta. Vaikka hoitajat 

kokevat riittämättömyyttä, paras mahdollinen hengellinen hoito voi olla hoitajan 

läsnäoloa kuolevan vierellä ja keskustelua tämän kanssa arkisista ja kuolemaan 

liittyvistä asioista. Myös hengellisyyttä hoidettaessa, hoitajan tulee tunnistaa 

oman jaksamisensa rajat ja kunnioittaa niitä, sekä käyttää kollegoiden tukea ja 

apua.  

 

 

4.2 AVAUS-malli 

 

Ikali Karvisen kehittämä AVAUS-malli kartoittaa potilaan henkisiä ja hengellisiä 

terveystarpeita. Mallia käytetään esimerkiksi syöpähoitotyössä ja se onkin esi-

telty ensimmäisen kerran vuonna 2010 Syöpäsairaanhoitaja-lehdessä. AVAUS 

on lyhenne seuraavista asioista: arvot ja vakaumus, voimavarat, arvio henkisistä 

ja hengellisistä tarpeista, ulkopuolinen tuki ja spiritualiteettia tukevan hoitotyön 

toimenpiteet. Jokaiseen kohtaan mallissa kuuluu ydinteema ja ohjaavia esimerk-

kikysymyksiä. Mallin läpi kulkevana ideana on, ettei kysymyksiä tarvitse käyttää 

sanasta sanaan esitetyssä muodossa, vaan niitä voi muokata omaan suuhun so-

pivaksi ja potilas huomioon ottaen. Mallin tarkoitus on helpottaa henkisen ja hen-

gellisen hyvinvoinnin puheeksi ottamista. (Karvinen, Kylmä, Ojanen, Pentikäinen 

& Vaskilampi 2012.) 
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Arvot ja vakaumus ovat hoitotyössä aina tärkeitä huomioitavia asioita. Ihmisen 

arvot määrittävät suuren osan hänen elämästään. Hoitajan kannalta erityisen tär-

keää on selvittää, miten arvot ja vakaumus saattavat vaikuttaa suoraan hoitotyö-

hön. Arvoja ja vakaumusta potilaalta tiedustellessa voidaan käyttää suoraa kysy-

mystä, tiedustellen, mitkä ovat potilaan elämässä tärkeimmät arvot. Tavoitteena 

on saada potilaalle aikaiseksi tunne siitä, että hänen arvojaan ja vakaumustaan 

halutaan aidosti kunnioittaa. Voimavarat –kohdassa selvitetään, mikä lisää poti-

laan voimavaroja. Potilaalta voi kysyä hänelle vaikeissa tilanteissa lohtua tuovista 

asioista. Arvio henkisistä ja hengellisistä tarpeista pohjautuu potilaan omalle 

ajatukselle näistä tarpeista. Hyvä lähestymistapa aiheelle on kysyä potilaalta, toi-

vooko hän hoitohenkilökunnan ottavan huomioon hänen hengellisyytensä ja va-

kaumuksensa jollain tavoin. Potilaalta voi kysyä peloista ja mahdollisuuksista lie-

vittää pelkoa. Hoitajaa auttaa, mikäli potilas kertoo hengellisyytensä näkymisestä 

omassa arjessaan. (Karvinen ym. 2012.) 

 

Sairaanhoitajalla ja hoitopaikan muulla henkilökunnalla ei välttämättä ole val-

miuksia täysin vastata potilaan henkisen ja hengellisen tuen tarpeisiin. Ulkopuo-

linen tuki on siis tärkeä ja yhteisön tuen selvittäminen voi olla suureksi avuksi. 

Tässä vaiheessa potilaalta voidaan kysyä, haluaisiko hän tavata esimerkiksi sai-

raalapastorin tai jonkun muun vastaavan ammattilaisen. Viimeisenä listalla on 

spiritualiteettia tukevan hoitotyön toimenpiteet. Spiritualiteetin tukemiseen on 

hoitotyössä keinoja. Näitä voidaan suunnitella kysymällä potilaalta suoraan, mi-

ten häntä voitaisiin auttaa hengellisissä ja henkisissä tarpeissa. AVAUS-mallin 

tarkoitus on antaa rakenne, jolla selvitetään potilaan hengellisiä ja henkisiä tar-

peita. Sen tarkoitus on toimia yhtenä työvälineenä muiden terveyden osa-aluei-

den kartoitusten ohella. (Karvinen ym. 2012.) 

 

AVAUS-mallin tarkoitus on tukea hoitotyötä tekevää potilaan hengellisten ja hen-

kisten tarpeiden kartoittamisessa riippumatta potilaan vakaumuksesta tai kulttuu-

ritaustasta. Mallin käyttämisen yhteydessä ilmenneet potilaan toiveet myös pyri-

tään täyttämään, jotta mahdollistetaan potilaan hengellisten ja henkisten tarpei-

den täyttyminen. (Karvinen 2013.) Mallia käytetään jonkin verran, vaikkei se läh-

teissä nousekaan esille. Itä-Suomessa kahden hoitopaikan kokemuksia mallista 

on kerätty ja ne ovat olleet positiivisia. Hoitajat ovet kokeneet mallin helpottaneen 
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keskustelua erityisesti omahoidettavien potilaiden kanssa. Hoitajat ovat myös ko-

keneet, että avoimessa keskustelussa henkisyydestä ja hengellisyydestä olisi ke-

hitettävää. (Kettunen & Lappalainen 2015.) 
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 5 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

 
 
Opinnäytetyöni tarkoituksena on ollut tuottaa runovihkonen, joka sisältää hoita-

jien tunteita esille tuovia runoja. Tarkoitus on myös tuoda esille, kuinka paljon 

erilaisia tunnetiloja potilaan kuolema voi ja ennen kaikkea saa sairaanhoitajassa 

herättää. Vihkosen tavoitteena on tukea sairaanhoitajaa potilaan kuoleman syn-

nyttämien tunteiden kanssa. Tavoitteena on myös, että valmis vihkonen tavoittaa 

sekä hoitotyötä opiskelevia, että jo valmistuneita, työelämässä olevia sairaanhoi-

tajia.  

 

Opinnäytetyönä valmistuneen vihkosen tavoitteena on auttaa sairaanhoitajia 

kohtaamaan omat tunteensa potilaan kuollessa. Vihkosen on tarkoitus olla ajaton 

välinen tunteiden käsittelyyn, johon voi palata aina kun hoitaja kokee tarvitse-

vansa tukea omien tunteidensa kanssa, tai haluaa tunnistaa jonkin tunteen itses-

sään. Vihkosta ei siis ole tarkoitus lukea kerralla läpi. Vihkonen on koostettu niin, 

että siitä voi lukea muutaman sivun ja jäädä rauhassa pohtimaan lukemaansa 

sekä heränneitä tunteita. Halutessaan sairaanhoitaja voi ottaa Kohtasin kerran 

kuoleman -vihkosen esille aina tarvitessaan vertaistukea tunteilleen ja keskittyä 

vaikka vain yhteen runoon.  
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6 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

 

 

Toiminnallisen opinnäytetyön yleinen tavoite on erilaisten toimintaohjeiden, 

opasmateriaalien ja mahdollisesti toiminnan järkeistämisen luominen työelä-

mään. Toiminnallisessakaan opinnäytetyössä ei voida teoriatiedon merkitystä jät-

tää huomiotta. Opinnäytetyössä on käytettävä myös tutkimusmenetelmiä, erityi-

sesti tiedonkeruuta.  Toiminnalliseen opinnäytetyöhön kuuluu kaksi osaa, toimin-

nallinen osuus sekä prosessia ja teoreettista viitekehystä kuvaava raportti. Me-

netelmänä toiminnallinen opinnäytetyö vaatii monen asian huomioonottamista. 

On oma työnsä suunnitella toiminnallinen osuus ja erottaa, mitä siitä kirjoittaa 

raporttiin. (Vilkka & Airaksinen, 2003 9-10.)  

 

Tarkoituksena tässä opinnäytetyössä on ollut tuotteen eli produktin kehittäminen. 

Produkti on runokokoelma, vihkonen, joka kertoo hoitajien kokemuksia potilaan 

kuolemasta runoilla. Tätä varten tarvittiin sekä teoriatietoa kuoleman kohtaami-

sesta hoitotyössä että hoitajien kokemuksia runoja ja kuvitusta varten. Teoreet-

tista viitekehystä varten etsin tutkimustietoa ja tunteisiin ja kuolemaan liittyvää 

kirjallisuutta lähteiksi. Hakusanoina käytettiin pääasiassa sanoja ”hoitotyö”, ”kuo-

lema”, sairaanhoitaja” ja ”tunteet”. Kuolemaan liittyvää kirjallisuutta, tutkimusta ja 

muuta materiaalia löytyi paljon sekä vanhempaa että uutta tekstiä. Prosessin ai-

kana uutta kirjallisuutta myös ilmestyi, ja pyrin pysymään ajan tasalla uudesta 

kuolemaan liittyvästä kirjallisuudesta opinnäytetyöprosessi aikana.  Haaste kirjal-

lisuuden ja muiden lähteiden läpikäymisessä oli opinnäytetyön aiherajaukseen 

sopivan materiaalin erottaminen muusta.  

 

Narratiivisuudella tarkoitetaan menetelmää, jossa lähestymistapa on tarinalli-

nen. Ihminen on kertonut aina tarinoita, sekä yksinkertaisia että monimutkaisia ja 

monisyisiä. Puhe, jota kuulemme päivittäin arjessamme, punoutuu monesti pit-

kiksi ja monimutkaisiksi tarinoiksi. Tarina jäsentää ihmiselämää ja saattaa ohjata 

toimintaa. (Mäkisalo-Ropponen 2007, 13.) Narratiivisuus on myös tutkimusme-

netelmä. Narratiivisen tutkimuksen tarkoitus on kerätä narratiiveja eli joko kirjoi-

tettuja tai suullisia tarinamuotoisia kokemuksia. (Linnossuo 2011, 9-11.) Hoitajien 
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kokemukset kerättiin tarinallisessa muodossa, jolloin hoitajat saivat mahdollisuu-

den kertoa tarinansa kuoleman kohtaamisesta omin sanoin. Tässä opinnäyte-

työssä on käytetty myös narratiivista analyysia, joka tarkoittaa, että tarinoita ei 

analysoida ja luokitella sinänsä. Tarinat sen sijaan muodostavat uuden narratii-

vin, eli tässä opinnäytetyössä runon, joka kertoo hoitajan tarinaa. (Mäkisalo-Rop-

ponen 2007, 42.)  

 

Runo määritellään yleensä pieneksi kirjalliseksi taideteokseksi, joka on jaettu sä-

keisiin. Runon rakenne voi noudattaa joko runomittaa tai olla mitaltaan vapaa ja 

rytmiltään mitä vaan. (Tieteen termipankki 2017.) Runojen vaikutusta on tutkittu 

jonkin verran. Runojen lukemisen on todettu lisäävän aktiviteettia aivoissa 

osassa, jossa ovat ihmisen elämänkerralliset muistot. Runo voi siis auttaa käsit-

telemään menneitä kokemuksia ja antaa niille lisää merkitystä. (Hanhivaara 

2013.)  Runojen lukeminen sekä kirjoittaminen auttaa sekä tunteiden ilmaisussa 

että muistojen käsittelyssä. Runojen sisältämät mielikuvat eli metaforat voivat 

nostaa pintaan paljon unohdettuja tai salattuja tunteita ja asioita, joista puhumi-

nen on hankalaa. (Mäkisalo-Ropponen 2007, 81.)   

 

Taidelähtöisiä menetelmiä olisi hyvä käyttää terveydenhuollossa nykyistä enem-

män. Erityisesti surun ilmaisemisessa runous ja muut vaihtoehtoiset tavat syven-

tävät tunteiden käsittelyä. Runojen avulla voidaan ilmaista erilaisia kokemuksia 

sekä selviytymiseen liittyviä keinoja. Terveydenhuollon henkilökunnan osaamista 

tulisi lisätä liittyen runouteen ja sen tuomiin mahdollisuuksiin. (Keskinen, Kauno-

nen & Aho 2017, 227.)  
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7 PROSESSIN ETENEMINEN 

 

 

Opinnäytetyön suunnittelu alkoi keväällä 2018. Tällöin sain Diakonia-ammattikor-

keakoulu lehtorilta toiveen kuolemaan liittyvästä taidepainotteisesta vihkosesta 

tai kirjasta, jota voisi käyttää opiskelun ja työhön perehtymisen tukena sairaan-

hoitajille. Idea oli, että saattohoitoa tekeviltä hoitajilta kerättäisiin kokemuksia eri-

laisista tilanteista, joissa potilas on kuollut. Tapasimme lehtorin kanssa touko-

kuussa 2018 ja sovimme, että hän on yhteistyökumppanini.  

 

Kesän 2018 aikana aihe kehittyi lehtorin kanssa käytyjen keskustelujen perus-

teella. Syksyllä 2018 kävimme yhdessä Suursuon sairaalan saattohoito-osastolla 

juttelemassa työstä sekä pohjustamassa tarinoiden keräämistä. Prosessin ai-

kana aikataulu on venynyt ja muuttunut useampaan otteeseen. Tarinoiden kerää-

minen myöhästyi suunnitellusta, ja koko prosessi eteni kunnolla vasta vuoden 

2019 alun jälkeen.  Tammikuussa kävin esittämässä suunnitelmani, ja jo maalis-

kuussa esittelin opinnäytetyöseminaarissa myös käsikirjoitukseni. Tammi- ja 

maaliskuun välissä kasvatin teoriatiedon määrää ja keskityin kirjoittamaan raport-

tiani mahdollisimman paljon. Helmikuun lopulla pääsin viimein aloittamaan koke-

musten keräämisen Facebookista ja opettajilta. Annoin aikaa vastata lomakkeelle 

maaliskuun toiselle viikolle asti, jolloin esitin käsikirjoitukseni opinnäytetyösemi-

naarissa. Tällöin valmiina oli myös raakaversio vihkosen sisällöstä.  

 

Kokemuksia potilaan kuolemasta oli ensin tarkoitus kerätä Suursuon sairaalan 

saattohoito-osastolta. Heidän kanssaan asia sovittiin jo syksyllä 2018. Helsingin 

kaupungin tutkimuslupaprosessin pituuden takia suunnitelma muuttui helmikuun 

2019 aikana. Diakonia-ammattikorkeakoulun tutkimusluvan saaminen oli nope-

ampi prosessi ja näin ollen suunnitelma muuttui siten, että kokemuksia kerättiin 

Diakonia-ammattikorkeakoulusta ja Facebookista. Lähetin linkin lomakkeelleni 

(LIITE 2) kahteen sairaanhoitajien ryhmään Facebookissa. Tarkoituksena oli ke-

rätä vähintään 10 kokemusta, joista muotoilla runoja. Laitettuani Facebookin ” 

Sairaanhoitajat, kätilöt, terkkarit, ensihoitajat!” -ryhmään linkin lomakkeelleni, 

vastauksia tuli melkein välittömästä viisi. Runojen kirjoittaminen näiden kokemus-

ten pohjalta lähti käyntiin pian vastausten saamisen jälkeen. Linkki jaettiin myös 



24 
 

 

”sairaanhoitajaopiskelijat” -ryhmään Facebookissa, sekä sähköpostilla Diakonia-

ammattikorkeakoulun Helsingin kampuksen terveysalan opettajille. Aikaa vastata 

lomakkeelle oli Facebook-ryhmissä noin kaksi viikkoa, opettajille jonkin verran 

vähemmän. 

 

Lopputuloksena oli yhteensä 43 kertomusta, joiden kirjoittajista sairaanhoitaja 

(AMK) -tutkinnon suorittaneita oli yli 37,2% ja tutkintoa vielä suorittavia loput. 

Määrät kertovat siitä, että jo opiskelijoilla on kokemusta potilaan kuolemasta ja 

tarve käsitellä kokemuksia ja tunteita. Kokemusten määrä oli positiivinen yllätys 

ja antoi vaikutelman siitä, että tarve puhua potilaiden kuolemasta on olemassa. 

Kokemukset potilaan kuolemasta olivat pääasiassa positiivisia tai neutraaleja. 

Ahdistavia tai mieltä painamaan jääneitä kokemuksia oli vastausten joukossa sel-

keästi vähemmän. Erilaisia tunteita kokemuksissa kerrottiin rohkeasti.  

 

Positiivisia kokemuksia olivat erityisesti rauhalliset kuolemat ja hoitajia etukäteen 

jännittäneet ensimmäiset vainajan laitto -tilanteet. Potilaan kuoleman hetken ker-

rottiin monesti tuntuneen siltä, kuin aika olisi pysähtynyt, eikä muulla maailmalla 

ole sillä hetkellä juurikaan merkitystä. Negatiivinen kokemus potilaan kuolemasta 

oli hoitajalle jäänyt tilanteessa, jossa potilas oli ollut erityisen kipeä tai yksinäinen. 

Myös erityisen kiireiset työvuorot ovat jääneet hoitajille negatiivisina kokemuksina 

mieleen, sillä heillä ei kokemustensa mukaan ole ollut yksinäiselle kuolevalle tar-

peeksi aikaa. Vastauksissa kerrottiin myös turtumisesta kuolemalle. Kolmessa 

vastauksessa kuvattiin, ettei tuntemattoman ihmisen kuoleman tarvitse tuntua 

miltään tai ettei kuolemaa voi kohdata aina tunteella, jos meinaa jaksaa työssään.   

 
Runot opinnäytetyötä varten ovat syntyneet saamieni tarinoiden pohjalta. Siitä 

huolimatta, että kuolema on aiheena raskas ja haastava, kirjoittaminen on ollut 

ajatuksia herättävää ja innostavaa.  Itse olen kokenut aina, ettei kuolema ole niin 

pelottava asia, kuin mitä ajatellaan. Runojen syntymisen prosessia on vaikea 

avata täysin. Pääasiassa runo syntyy kokemuksesta niin, että lukiessani muiden 

tekstejä niistä nousee lause, ilmaus, kielikuva tai vaikka sana, johon haluan tart-

tua. Useimmiten tällaisesta yksityiskohdasta muodostuu nopeasti säe tai kaksi. 

Kun saan ensimmäisen ajatuksen kirjoitettua, loppu syntyy kirjoittaessa omalla 
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painollaan. Jotkin vastaukset ovat itsessään sisältäneet pitkiäkin runollisia ilmai-

suja, joiden ajatusta on voitu käyttää runossa suhteellisen suoraan (KUVIO 1.) 

 

 

KUVIO 1. Hoitajan kertomuksesta runoksi 

 

Hoitotyötä tekevien, kuolemaa kohdanneiden hoitajien kokemuksista kirjoitetut 

runot toimivat vertaistukena niitä lukevalle. Vertaistuki on arvokasta juuri siksi, 

että kertoja on kokenut jotain samaa kuin kuulija. On mahdollisuus ymmärtää 

toistensa tarinat ja jakaa kokemuksia, joita muut eivät ehkä osaisi käsittää. Ko-

kemuksen jakaminen tekee kokemuksesta entistä merkittävämmän. (Vertais-

talo.fi i.a.) 
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 8 KOHTASIN KERRAN KUOLEMAN -VIHKONEN 

 

Opinnäytetyön tuloksena on 23-sivuinen runokokoelma Kohtasin kerran kuole-

man (LIITE 4), liittyen hoitajan tunteisiin ja ajatuksiin hänen kohdatessaan poti-

laan kuolema. Prosessin on ollut tarkoitus tuottaa runoja ja piirustuksia, jotka he-

rättäisivät lukijan pohtimaan kuolemaa ammattinsa kannalta. Toiveena oli luoda 

runovihkosesta suhteellisen ajaton toimivuudessaan, jotta siinä oleva tieto tai aja-

tusmaailma eivät vanhenisi muutamassa vuodessa. Itse vihkonen sisältää teori-

aan perustuvia pohdintasivuja liittyen kuolevan hoitotyöhön, omaisten tukemi-

seen ja kuoleman jälkeisiin hoitajan vastuihin. Pääpaino vihkosessa on hoitajien 

kokemuksista ja tuntemuksista koostetuilla runoilla ja muutamilla kuvitussivuilla. 

Näiden tavoite on herättää lukijassa tunteita ja tukea lukijaa kuoleman kohtaami-

seen tätä kautta. Herättämällä lukijassa tunteita on tarkoitus valmistaa niihin het-

kiin, kun kuoleman kohtaaminen osuu hoitajan kohdalle työelämässä tai henkilö-

kohtaisessa elämässä.  

 

Vaikka kuolema on aiheena surullinen ja se liitetään väreistä useimmiten mus-

taan, halusin valmiissa vihkosessa olevan väriä. Tuntui oikealta ratkaisulta ko-

rostaa sitä, että kuolema voi olla kaunis ja värikäs asia. Käytin paljon värejä ja 

tein vesivärityyliset taustasivut vihkosta varten. Runot tulostin kirjoitettuani ne ja 

leikkasin jokaisen säkeen erilliseksi suikaleeksi. Säkeet liimasin värikkäälle taus-

talle. Tiesin ottavani riskin, että sivuista tulisi liian sekavan oloiset, mutta loppu-

tulos miellytti omaa silmääni. Halusin jokaisen sivun olevan erilainen säilyttääk-

seni käsin tekemisen vaikutelman. Esitellessäni sivuja opinnäytetyöseminaarissa 

sain paljon hyvää palautetta värikkyydestä ja ulkoasusta.   

 

Vihkosen ensimmäisellä sivulla on pieni johdanto sisältöön ja vihkosen lukemi-

seen liittyen. Tämän jälkeen on aina yhdestä kolmeen runoa ja sivu tai kaksi poh-

dintaa. Tarkoitus on, että lukija voi pohtia vihkosen runoja ja muita tekstejä vähän 

kerrallaan. Runoihin voi palata aina, kun kokee tarvitsevansa vertaistukea tai ha-

luaa pohtia omia tunteitaan. Vihkoseen ei myöskään ole tehty sisällysluetteloa. 

Tämän päätöksen tein, jotta vihkosesta on helppo avata mikä sivu tahansa ja 

keskittyä vain siihen. Valmista vihkosta ei ole jaettu tarkasti aihealueisiin, vaikka 
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pohdintasivuilla on jokaisella oma teemansa. Vihkonen on pyritty jäsentämään 

niin, että jo yhden sivun lukemisesta voi saada tukea useamman tunteen kanssa.  

 

Erilaisia pohdinnan aiheita vihkosessa ovat muun muassa omat tunteet kuole-

maan liittyen, erityisen hankalan kuoleman määrittely ja omien tunteiden käsittely 

potilaan kuollessa. Ensimmäisellä pohdintasivulla vihkosessa on kysymyksiä, joi-

den tavoite on saada lukija pohtimaan omaa suhdettaan kuolemaan. Pelon ol-

lessa yleinen tunne liittyen kuoleman tuntemattomuuteen, kysymyksiä ovat muun 

muassa ”Pelottaako oma kuolemasi sinua?” ja ”Entä jonkun läheisen kuolema?”.  

Vihkosen toinen pohdintasivu muistuttaa hoitajaa siitä, että potilaan kuolema saa 

herättää monia eri tunteita hoitajassa, eikä kaikkea tarvitse jaksaa. Kolmannen 

pohdinnan teemana on vaikea kuolema. Lukijalle on tarjottu esimerkkejä poti-

laista, joiden kuolema voi olla syystä tai toisesta muita vaikeampi. Vaihtoehtoina 

ovat myös ”jokainen kuolema” sekä ”ei yksikään kuolema” korostamassa sitä, 

että hoitajan kokemus voi olla millainen tahansa.  

 

Neljäs pohdintasivu pyrkii syventämään lukijan ajatuksia omasta suhteestaan 

kuolemaan. Tällä sivulla ei ole pelkkiä kysymyksiä, vaan myös toteavia lauseita, 

kuten ”Kun omat pelot ja reaktiot tunnistaa, niiden tutkiminen ja purkaminen aut-

taa”. Viiden pohdintasivu johdattelee miettimään tarkemmin millaisia tunteita kuo-

lema lukijassa herättää. Viimeinen pohdintaan keskittyvä sivu tarjoaa pieniä aja-

tuksia liittyen kuoleman hetkeen ja potilaan vierellä olemiseen. Sivuille on siis 

poimittu kuolemasta kysymyksiä ja ajatuksia, joiden tavoitteena on erilaisten tun-

teiden herättely lukijassa. Vihkonen ei vastaa siinä esitettyihin kysymyksiin, vaan 

jättää lukijalle tilaa jäädän pohtimaan kysymysten vaikutusta itsessään. Pohdin-

tasivuihin on käytetty lähteenä kahta kirjaa, jotka on esitelty vihkosen takakan-

nessa. 
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9 POHDINTA  

 

 

Aihe on ollut minulle haastava käsiteltävä ja samaan aikaan mielenkiintoinen ja 

innostava. Kuolema on aiheena hyvin moniulotteinen ja koskettava. Olen pitkään 

ajatellut kuoleman olevan turhaan tabu ja vaiettu aihe. Sama ajatus on säilynyt 

opintojen aikana. Opinnäytetyön tekeminen on kasvattanut ammatillisuuttani mo-

nella tavalla. Olen ymmärtänyt kuinka erilaisia potilaiden kuolemat voivat olla ja 

kuinka monipuolisia hoitajien tunteet ovat kuolemaan liittyen. Olen tarkastellut 

ennen vieraalta tuntunutta kuolemaa uusista näkökulmista ja kokenut saavani tu-

levalle sairaanhoitajan uralleni uutta ajateltavaa. Erityisesti olen koittanut miettiä, 

millainen kuolema minulle olisi työssä vaikea kohdattava. Sen lisäksi, että olen 

oppinut uutta, olen myös saanut vahvistusta jo olemassa oleville näkemyksilleni 

liittyen kuolemaan.  

 

Kuoleman ollessa usein raskas ja haastava asia niin yksityiselämässä kuin työs-

säkin, se voi myös olla kaunis ja kevyt. Moni saamistani tarinoista painotti sitä, 

että kuolema ei ole aina hetkenä ahdistava ja pelottava vaan siinä on monesti 

paljon rauhaa, levollisuutta ja helpotusta. Vaikka ihmisen menettäminen on tä-

män läheisille traumaattinen kokemus ja surun aihe, se voi myös tarkoittaa kivun, 

tuskan ja sairauden loppumista.  

 

Opinnäytetyöprosessi on tarjonnut mahdollisuuden tarkastella omaa diakonisen 

hoitotyön osaamista uudesta näkökulmasta. Keskittyminen ihmisen kuolemaan 

hoitajan kokemana on luonut sen mielikuvan, että hoitajatkin kokevat potilaan 

kuoleman monesti hengellisellä tasolla. Koen saaneeni keinoja potilaan kuole-

man käsittelyyn myös hengellise 

 

Palautetta Kohtasin kerran kuoleman -vihkosesta on tullut prosessin aikana opis-

kelijakollegoilta ja ohjaavilta opettajilta. Julkaisuseminaarin jälkeen vihkosen esi-

teltiin myös Palliative and and of life care -kurssin aloitusluennolla. Kurssille osal-

listujat saivat luennolla selata tulostetta vihkosesta, ja saivat pdf-version kurssin 

oppimisalustalle Moodleen. Kurssin opiskelijat ovat saaneet vastata palauteky-
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selyyn (LIITE 3), jonka tarkoituksena on selvittää, ovatko vihkoselle asetetut ta-

voitteet mahdollisesti toteutumassa. Palautetta antoi 5 opiskelijaa. Palautteesta 

käy ilmi, että vihkonen herättää tunteita lukijoissaan. Yksi vastaaja toi myös esille, 

että oli helpottavaa ymmärtää kuinka monenlaisia tunteita potilaan kuolema voi 

hoitajassa aiheuttaa. Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että idea on ollut hyvä ja 

ulkoasu miellyttää silmää. Koen, että Kohtasin kerran kuoleman -vihkonen on on-

nistunut ja sillä on hyvät mahdollisuudet tarjota lukijalleen vertaistukea.  

 

Olen työhöni itse sekä tyytyväinen, että tyytymätön. Mielestäni produkti on ulko-

asultaan ja sisällöltään sellainen, kuin tavoitteeni on ollutkin. Olen saanut opiske-

lukavereilta hyvää palautetta runoistani, samoin kuin minua opponoineilta opis-

kelijoilta opinnäytetyöseminaareissa. Prosessi on ollut minulle antoisa siitä huoli-

matta, että olen tehnyt opinnäytetyötäni todella tiukalla aikataululla. Raporttini 

tekstiin olen kohtalaisen tyytyväinen, olen mielestäni löytänyt oleellista tietoa ja 

osannut muotoilla sitä helposti luettavaksi tekstiksi. Asiatekstin kirjoittaminen on 

vaatinut työstämistä ja useita kommentteja opettajilta ja opponoijilta. Olen pyrki-

nyt pääsemään irti puhekielisistä ilmaisuista ja pitämään tekstin selkeänä ja to-

teavana.  

 

Opinnäytetyön eettisyys keskittyy vihkosen tekemisen ympärille. Kokemukset ke-

rättiin anonyymisti nettilomakkeella, jossa oli mainittu, että kertomalla kokemuk-

sensa vastaaja antaa luvan kokemuksen käyttämiseen runoissa. Vielä runoja kir-

joittaessa varmistettiin, ettei niihin jäänyt tunnistettavia piirteitä. Eettisyyden ja 

luotettavuuden tarkastelu on keskittynyt myös syntyneen vihkosen pohdintasivui-

hin. Pohdintasivujen lähteenä on käytetty vanhempaa sekä tuoretta ja luotetta-

valta vaikuttavaa kirjallista materiaalia kuolemasta. Pohdintasivujen tarkoitus on 

herättää ajatuksia ja pohdintaa, ei suoraan ohjeista tiettyyn toimintamalliin, mikä 

varmistaa, ettei riskiä niin sanotun ”väärän” tiedon jakamiselle ole. 

 

Lukemani materiaalin perusteella sairaanhoitajan tunteet ohitetaan sekä opin-

noissa, että työelämässä. Sairaanhoitajan tunteita käsittelevää kirjallisuutta on 

ollut vaikea löytää. Sairaanhoitajan tunteita ja jaksamista käsitellään hyvin vähän 

myös kuolemaan liittyvässä kirjallisuudessa. Esimerkiksi kirjassa Kuolevan hyvä 
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hoito (Grönlund, Huhtinen 2011), aiheesta löytyy hoitajan tunteisiin liittyvää teks-

tiä muutaman sivun verran. Hoitotyön aiheuttamien tunteita on tutkittu ja käsitelty 

vähän. Aiheesta tarvittaisiin enemmän kirjoitettua tietoa ja tutkimusta liittyen, ja 

potilaan kuoleman käsittelyyn olisi hyvä tarjota enemmän tukea ja koulutusta 

sekä sairaanhoitajille että opiskelijoille. Jatkossakin on siis tarve sairaanhoitajan 

tunteisiin liittyvän materiaalin ja tutkimusten tuottamiselle.  

 

Jatkossa olisi tärkeää tutkia hoitajien kokemuksia potilaan kuolemaan liittyen tar-

kemmin esimerkiksi määrällisenä kyselytutkimuksena. Myös kaikkien taiteen 

muotojen käyttämistä hoitotyössä tulisi tutkia ja kehittää. Oman kokemukseni pe-

rusteella taide koetaan vaikeaksi välineeksi käyttää. Toivon, että tätä ajatusta 

pystyttäisiin muuttamaan, sillä taide antaa erityisesti tunteiden käsittelyyn uutta 

näkökulmaa. Kuitenkin suurin itseäni kiinnostamaan jäänyt aihe on sairaanhoita-

jan tunteet. Olisiko viimein aika käsitellä hoitajien tunteita, joiden olemassaolo on  

kenties vuosien ajan unohdettu hoitotyössä?  
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LIITE 1. Selviytyjän purjeet  
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LIITE 2. Kyselylomakkeen sisältö 

 

"Kohtasin kerran kuoleman" 
 
Hei sinä joskus sairaanhoitajan töitä tehnyt!  
Jos olet kohdannut potilaan kuoleman, olet oikeassa paikassa.  
Minä olen Ronja, kohta valmistuva sairaanhoitaja-diakonissa Diakonia-ammattikorkea-
koulusta. Työn alla juuri nyt on opinnäytetyö, joka käsittelee hoitajien kokemia tunteita 
potilaan kuollessa.  
Opinnäytetyönäni kokoan kirjoittamistani runoista materiaalia, joka tukee hoitajan tun-
teita potilaan kuollessa. Toiveeni on, että valmis materiaali tulee tavoittamaan sekä sai-
raanhoitajaksi opiskelevia, että jo valmistuneita sairaanhoitajia. Kirjoittaakseni runoja, 
tarvitsen kuitenkin potilaan kuolemaan liittyviä kokemuksia, sillä itselläni ei niitä vielä 
ole riittävästi. 
Nyt pyydänkin, että sinä käyttäisit pienen hetken kertoaksesi kokemuksesi potilaan 
kuolemasta. Tarinaasi ei julkaista sellaisenaan missään ja saat jakaa sen täysin ano-
nyymisti. Huolehdin runoja kirjoittaessani siitä, ettei niihin jää mitään tunnistettavuutta, 
joten voit kertoa kokemuksesi vapaasti. Kertomuksesi voi olla millainen vain, en halua 
rajata vastaustasi mitenkään. Toivon vain mahdollisimman rehellistä kokemusta siitä, 
mitä tunsit, kun potilas kuoli. Mitä ajatuksia mielessäsi liikkui silloin, millainen kokemus 
potilaan kuolema oli hoitajan näkökulmasta?  
 
Vastaamalla annat minulle luvan käyttää kokemustasi runojeni materiaalina. 
Mikäli kaipaat lisätietoja, laita ihmeessä sähköpostia! 
Vastausaikaa on 10.3 asti.  
Terveisin 
Ronja Lehto 
ronja.lehto@student.diak.fi 

 

 

 

*Pakollinen 
 

Olen valmistunut sairaanhoitaja (eli sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja 
(AMK), kätilö (AMK) tai ensihoitaja (AMK)) 

 
Opiskelen yhtä yllä mainituista aloista 
 

 
Kerro potilaan kuolemasta omin sanoin. Tässä muutamia helpottavia kysymyksiä, joita 
voit käyttää halutessasi apuna: Millainen potilaan kuoleman hetki oli? Oliko kuolema 
odotettu vai äkillinen? Tekikö jokin seikka potilaan kuolemasta erityisen (vaikean, hel-
pon, surullisen, ahdistavan tai vaikka kauniin)? Miltä sinusta tuntui potilaan kuollessa ja 
sen jälkeen? Millaisia tunteita kuolema herätti sinussa? Kerro kokemuksesi sellaisessa 
muodossa kuin sinusta tuntuu hyvältä. Älä välitä kirjoitusvirheistä tai tekstin tyylistä, voit 

vaikka kirjoittaa niin kuin kertoisit tarinasi jollekin läheisellesi.  
 
 
  



38 
 

 

LIITE 3. Palautelomake vihkosesta 

Kohtasin kerran kuoleman 
Olet päässyt tutustumaan Kohtasin kerran kuoleman runovihkoseen. Nyt pyydän sinua vastaa-

maan lyhyesti kokemuksiisi liittyen vihkoseen.  
*Pakollinen 

Mikä oli ensivaikutelmasi vihkosesta? * 
 

Oma vastauksesi 

Herättikö vihkonen sinussa tunteita * 
Kyllä 
Ei 
En ole aivan varma 

Jos vastasit edelliseen kyllä, kerro lyhyesti, millaisia tunteita? 
 

Oma vastauksesi 

Antoiko vihkosen lukeminen sinulle uusia ajatuksia liittyen kuo-

lemaan? * 
Kyllä 
Ei 

Ajatteletko, että voisit palata vihkoseen, kun olet kohtaamassa 

kuolevan potilaan? * 
Ehdottomasti 

1 
2 
3 
4 
5 

En koe tätä omaksi tavaksi käsitellä tunteita 

 

Voisitko kuvitella käyttäväsi vihkosta ennemmin paperisena vai 

pdf-tiedostona? * 
Paperisena 
Pdf-tiedostona 
 

Sana on vapaa, kerro ajatuksia ja kommentteja vihkosesta. * 
Oma vastauksesi 

 



39 
 

 

LIITE 4. Kohtasin kerran kuoleman -vihkonen 

 
 



 



 

 
 

 
Olet saanut käsiisi opinnäytetyönäni syntyneen 
Kohtasin kerran kuoleman –vihkosen. Tämä ru-

novihkonen koostuu pohdintasivuista ja ru-
noista. Pohdintasivujen tarkoitus on herättää 
sinua miettimään potilaan kuolemaa ja sitä, 

millaisia tunteita ja ajatuksia kuolema yleensä 
sinussa herättää. Muista, ettei kysymyksiin 

tässä vihkosessa ole oikeita tai vääriä vastauk-
sia. 

 
Runojen tarkoituksena on tarjota sinulle ver-

taistukea ja osoittaa, että tunteet ja niiden kirjo 
on täysin normaalia. Runojen pohjalla on sai-

raanhoitajien aidot kokemukset potilaan kuole-
masta.  Toivon, että runot antavat sinulle uusia 
näkökulmia potilaan kuoleman kohtaamiseen ja 

lohtua vaikeiden tunteiden käsittelyyn. 
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Mitä ajattelet kuolemasta? 

Pelottaako oma kuolemasi sinua? 

Entä jonkun läheisen kuolema? 

Mikä on ensimmäinen sana, 

 joka tulee mieleen kuolemasta? 

  

- Kuoleman hetkeä voi edeltää erilaista äänte-

lyä ja levotonta liikehdintää 

- Kun ihminen kuolee, sen on yleensä havaitta-

vissa kehon rentoutumisena ja hengityksen 

loppumisena 

- Myös muut elintoiminnot lakkaavat 
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Sairaanhoitajana  

- Ei ole oikeita tai vääriä tunteita potilaan kuollessa 

- Kuoleman läpikäyminen jälkikäteen työyhteisössä 

on tärkeä osa työssäjaksamista 

- Muista huolehtia jaksamisestasi, hoitajatkin väsy-

vät ja kuormittuvat muiden surun vastaanottami-

sesta 

- Anna itsellesi aikaa oppia ja kasvaa kuoleman 

kohtaamiseen 
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Millainen kuolema sinun olisi erityisen vaikea kohdata? 

 

Omanikäinen potilas 

Lapsipotilas 

Potilas, jolla on lapsia 

Vastasyntyneen kuolema 

Potilas, jolla on sama nimi, kuin sinulle läheisellä ihmisellä 

Äkillinen kuolema 

Potilas, jota olet hoitanut pitkään 

Potilas, joka on pettynyt elämäänsä 

Jokainen kuolema 

Ei yksikään kuolema 
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Kuolevan hoitaminen koettelee sairaanhoitajan omaa 

suhdetta kuolemaan. 

 

On suostuttava siihen, että omakin elämä on rajallinen. 

  

Omia reaktioita on hyvä tunnustella ja tunnistaa. He-

rääkö sinussa halu paeta, löytää muuta tekemistä, hössöt-

tää tai tarve rauhoittua? 

 

Kun omat pelot, tunteet ja niiden aiheuttamat reaktiot 

tunnistaa, niiden tutkiminen ja purkaminen auttaa. 

 

Päämääränä on löytää itsestään sairaanhoitaja, jonka 

lähellä on turvallista kuolla. 
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Mitä tunteita kuolema sinussa herättää? 

Onko kuolema sinulle mielestäsi 

pelottava, 

kaunis, 

karu, 

helpotus, 

osa elämää, 

osa ammattiamme, 

jotain muuta? 

 
 

  



21 
 

 

 



22 
 

 

  



23 
 

 

 
Kokemus hyvästä kuolemasta on yhtä yksilölli-

nen, kuin on kokemus hyvästä elämästäkin.  
 

Kuolemassa on myös monesti jotain juhlallista. 
 

Kuolevan eksistentiaalisiin kysymyksiin ei tar-
vitse osata vastata, voi ihmetellä yhdessä. 

 
Kukaan meistä ei tiedä, miltä kuolema oikeasti 

tuntuu, hoitajana voi kuitenkin vaikuttaa siihen, 
että tilanne olisi mahdollisimman rauhallinen. 

 
Potilaan kuollessa tulee hetkiä, jolloin hiljaisuus 

on hyvä ja läsnäolo riittää. 
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Laatikoissa olevien tekstien lähteinä on käytetty 

seuraavia julkaisuja: 
 

Jaana Ahblad, Miten kohdata kuolema 2019. Helsinki: 
Tammi. 

Elina grönlund, Mirja Sisko Anttonen, Susanna Lehto-
mäki, Eva Agge (toim.) Sairaanhoitaja ja kuolevan hoito 

2008 Helsinki: Suomen Sairaanhoitajaliitto ry. 
 

Kohtasin kerran kuoleman -vihkosen 
 tekstit, runot ja ulkoasu 

Ronja Lehto 


