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TIIVISTELMÄ 
 
Kelkka, Sanna & Palander, Tiina. Opiskelijan läheisen sairastuminen. Diak 
Länsi, Pori, kevät 2011. s. 51 
Diakonia-ammattikorkeakoulu, hoitotyön koulutusohjelma, diakonisen hoitotyön 
suuntautumisvaihtoehto, sairaanhoitaja (AMK) + diakonissan virkakelpoisuus. 
 

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli perehtyä läheisen sairastumisen 
aiheuttamaan tilanteeseen. Pyrimme työssämme selvittämään sairastumisen 
aiheuttamaa kriisiä ja siitä selviytymistä sekä käytettävissä olevia tukimuotoja. 
Opinnäytetyömme oli osa CDS-hanketta, ja se toteutettiin Satakunnan 
ammattikorkeakoulun opiskelijoiden parissa. CDS -hanke on 
ammattikorkeakoulujen yhteishanke, jonka tavoitteena on parantaa 
opiskelijoiden hyvinvointia.  

Opinnäytetyössä käytettiin kvalitatiivisia menetelmiä. Aineiston keruu suoritettiin 
teemahaastattelujen avulla. Tämän jälkeen aineisto litteroitiin. Analyysi 
suoritettiin hyödyntäen sekä aineisto että teorialähtöistä sisällönanalyysia. 

Tutkimustulosten mukaan ihminen käyttää selviytymiseen monenlaisia keinoja. 
Keskustelu ja empaattinen toisen ihmisen tukeminen koettiin tärkeäksi. Samoin 
selviytymistä tukivat käytännön tekeminen ja tiedollinen tuki. Kriisi koettiin 
yksilöllisesti. Kriisin jaottelu neljään vaiheeseen sokkivaiheeseen, 
reaktiovaiheeseen, työstämisvaiheeseen ja uudelleensuuntautumisvaiheeseen 
tuli haastatteluissa kuitenkin esille. Tukimuotoja selvitimme aineistolähtöisellä 
analyysilla. Esille nousivat ammatillinen ja koulun tarjoama tuki. Hengellistä 
tukea oli tarjottu.  

Jatkotutkimusaiheeksi nousi, miten ammattikorkeakoulu voi tukea opiskelijaa 
enemmän elämän kriisitilanteissa esimerkiksi läheisen sairastaessa. Tärkeää 
olisi, että tarjolla oleva tuki olisi mahdollisimman helposti saatavilla.   
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ABSTRACT 
 
Kelkka, Sanna & Palander, Tiina. 
When the closest gets ill. 
p. 51 appendices 3 Language: Finnish. Pori, Spring 2011. 
Diaconia University of Applied Science. Degree program in Nursing, Optional in 
diaconal nursing. Degree: Nurse. 
 
 

The purpose of this thesis was to study how a student coped when a family 
member gets ill. The purpose was to find out the crisis caused by the illness and 
support that was offered to him or her by the school or professionals. The thesis 
was carried out in Satakunta University of Applied Science.  

This thesis was qualitative. The material was collected by theme interviews. 
After that the material was lettered. Both forms of content analysis were used in 
this thesis.  

Based on the results a human being uses different kind of ways to handle a of 
the crisis. Conversation and giving emphatic support were important. Having 
enough information and practical doing were also ways of coping. Crises were 
experienced indivially. Crises are usually in four phases. According to the 
results, all these four phases realized in the material. Professional support and 
support given by the school were important ways of support. Also spiritual 
support had been offered to the interviewees.  

It could be studied in further studies how to support a student more in his or her 
crisis for example, when a family member gets ill. Offered support should be 
easily accessible.  
 
 
Key words: crisis, coping, support
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JOHDANTO 

 

Läheisen sairastuminen aiheuttaa suuren mullistuksen jokaisen elämässä. 

Jokaisella on myös omat tapansa selviytyä sairastumisen aiheuttamasta 

muutoksesta. Sairastumisen aiheuttamaa mullistusta voidaan käsitellä 

esimerkiksi alkujaan Johan Cullbergin kriisiteoriaan perustuen. Tällöin kriisi 

jaotellaan neljään vaiheeseen, jotka ovat sokkivaihe, reaktiovaihe, 

työstämisvaihe ja uudelleensuuntautumisvaihe. Jaottelu on hyvä tausta ihmisen 

monimutkaisten psyykkisten reaktioiden tulkinnalle. Ihmisen keinot selvitä 

elämän kriisitilanteista ovat yksilöllisiä. Näiden selviytymiskeinojen löytäminen 

on yksi tutkimuksen keskeisistä tavoitteista. Toinen tavoite on selvittää, millaisia 

kokemuksia psyykkinen kriisi aiheuttaa eri vaiheissa.   

 

Työn tärkeistä käsitteistä kriisi tarkoittaa tilannetta, jossa normaali elämänkulku 

katkeaa ja vaaditaan uudenlaisia selviytymiskeinoja. Kriisi on prosessimainen, 

mutta sitä voidaan käsitellä eri vaiheiden kautta. Työssä oletetaan, että läheisen 

sairastuminen aiheuttaa kriisin. Selviytymiskeinoilla tarkoitamme niitä 

yksilöllisiä, sisäisiä resursseja, joita yksilö ottaa käyttöönsä kohdatessaan 

vakavan kriisin. Tukimuodoilla tarkoitamme ulkopuolisten tahojen tarjoamia 

tukimuotoja, erotuksena ihmisen sisäisiin, yksilöllisiin selviytymiskeinoihin. 

 

Ammattikorkeakoululla on mahdollisuus olla tukemassa opiskelijaa, jonka 

läheinen sairastuu vakavasti. Tuen saaminen erilaisten virallisten ja 

epävirallisten tahojen kautta on olennainen osa selviytymistä. Tutkimuksen 

tavoitteena onkin selvittää, millaisia tukimuotoja sairastuneen läheiselle 

tarjotaan. Opinnäytetyö on osa CDS-hanketta, jonka tavoitteena on parantaa 

ammattikorkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia. Opinnäytetyössä pyritään 

selvittämään sopivia tukimuotoja, joita esimerkiksi ammattikorkeakoulu voisi 

tällaisessa elämän kriisitilanteessa tarjota.  
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Tutkimuksen aihe on tärkeä opiskelijoiden koulutuksen onnistumisen kannalta. 

Ei ole sen enempää yksityisen opiskelijan eikä laajemmin ajatellen 

yhteiskunnan kannalta myönteistä, jos opinnot jostain syystä keskeytyvät. 

Pyrkimyksemme on selvittää erilaisten sosiaalisten selviytymiskeinojen 

merkitystä opiskelijan joutuessa kohtaamaan elämässään kriisin. 

Selviytymiskeinoja kartoitamme sosiaalisen selviytymisen käsitteen kautta. 

Työssä huomioidaan myös psykologinen ja diakoninen näkökulma kriisistä 

selviytymiseen. 
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2 PSYYKKINEN KRIISI JA KRIISIN VAIHEET 
 

 

2.1 Psyykkinen kriisi 

 

Psyykkinen kriisi tarkoittaa äkillistä, tavanomaisen elämänkulun katkaisevaa 

tapahtumaa, jossa ihminen joutuu etsimään aikaisemmista poikkeavia 

selviytymisen mahdollisuuksia. Kriisi ei sinänsä tarkoita sairautta, vaan 

haasteellista ja ahdistavaa tilannetta ihmisen elämänkulussa. Kohdatessaan 

kriisin ihmisen normaali psyykkinen tasapaino heikkenee ja hänen aikaisemmat 

sisäiset selviytymiskeinonsa eivät riitä uuden, haastavan tilanteen 

kohtaamiseen. Tilanteessa ihminen joutuu siten kohtamaan useita uudenlaisia 

tekijöitä ja hän ei enää ole kykeneväinen käsittelemään niitä omilla psyykkisillä 

malleillaan. Pahimmillaan psyykkinen kriisi voi johtaa jopa psykoosiin 

kehittymiseen. (Cullberg 1991, 17,140; Lönnqvist, Heikkinen, Henriksson, 

Marttunen & Partonen 1999, 249 250.)  

 

Traumaperäinen stressihäiriö eli PSTD voi myös syntyä traumaattisen kriisin 

seurauksena. Kriisin syntyyn voivat johtaa odottamattomat tapahtumat tai niin 

sanotusti normaalit elämänmuutokset. Äkilliset mullistukset arkipäiväisessä 

elämässä voivat olla monenlaisia. Esimerkiksi työttömäksi jääminen tai läheisen 

kuolema voivat laukaista psyykkisen kriisin. Tällaista kriisiä nimitetään 

traumaattiseksi kriisiksi. Traumaattinen kriisi on sellainen tapahtuma, joka siis 

selvästi poikkeaa ihmisen normaalista elämästä. Kehityskriisin käsite taas 

viittaa tilanteeseen, jonka ajatellaan kuuluvan yksilön normaalin elämänkulkuun. 

Esimerkiksi lapsen syntyminen voi olla kehityskriisi. (Cullberg 1991, 17,140; 

Lönnqvist ym. 1999, 249 250.)  

 

Epäspesifisillä ihmisen psyykettä kuormittavilla tekijöillä tarkoitetaan useiden eri 

seikkojen kasaantumista ihmiselle. Tällaisessa tilanteessa ihminen on varsin 

herkässä tilanteessa ja onkin mahdollista, että hänen psyykkinen kuntonsa 

heikkenee jonkin pieneltä tuntuvan asian seurauksena. Spesifiset muutokset 
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taas ovat yksilöllisempiä tapahtumia, joiden olemassa olon ihminen voi huomata 

vasta tietyn tekijän muuttumisen seurauksena. (Lönnqvist ym.1991, 250.) 

 

Kriisin kokemus on yksilöllinen ja riippuu ihmisen aikaisemmasta 

elämänkulusta. Esimerkiksi jo lapsuuden kokemukset voivat vaikuttaa ihmisen 

kykyyn kohdata aikuisiän tilanteita. Ihmisen identiteetti alkaa kehittyä jo 

syntymästä lähtien ja vaikuttaa ihmisen elämänvaiheissa. Kriisin kokemukseen 

vaikuttaa myös ihmisen sen hetkinen elämänvaihe. Tärkeä merkitys on niin 

ikään perheellä. Perhettä voidaan tarkastella järjestelmänä, jossa jokaisella 

jäsenellä on vaikutusta toiseensa nähden. Yhden perheenjäsenen vaikeudet 

esimerkiksi sosiaalisessa elämässä tai sairastuminen vaikuttavat muihin. Perhe 

on myös keskeinen tukijärjestelmä kriisin kohdatessa jotakuta sen jäsenistä. 

Yhden perheenjäsenen kohtaama ongelma koskettaa siis koko perhettä. 

Jokainen perheenjäsen reagoi tilanteeseen yksilöllisellä, itselleen tyypillisellä 

tavalla. Esimerkiksi perheenjäsenen sairastuessa koko perhe on yhteisönä 

avun tarpeessa. (Cullberg 1991, 18 19; Heiskanen, Salonen& Sassi 2006, 37.) 

 

Ihmisellä psyykkinen kriisi on järkyttävä ja mullistava koettelemus. 

Parhaimmillaan tästä sinänsä negatiivisesta kokemuksesta voi seurata henkilön 

sisäistä kasvua ja kehittymistä. Ihmisen itsetuntemus voi myös lisääntyä kriisin 

johdosta. Jos psyykkisen kriisin käsittely epäonnistuu, voivat seuraukset 

yksilölle olla myös kielteisiä. Ihminen voi katkeroitua tai kokea ahdistuvansa 

kriisin kohdatessa. Kriisin seurauksena ihminen voi kokea koko maailmansa 

järkkyvän ja muuttuvan kaaokseksi.  Kriisi voi herättää myös yksinäisyyden 

tuntemuksia. Erityisesti ihminen voi kokea yksinäisyyttä ja surua, jos kriisin on 

aiheuttanut jonkin asian menetys. (Cullberg 1991, 113 115.) 

 

 

2.2 Tekijöitä kriisin taustalla 

 

Psyykkisen kriisin aiheutuminen ihmiselle on yksilöllistä. Siihen voidaan 

kuitenkin löytää tiettyjä tyypillisimpiä syitä. Syitä voidaan Cullbergin mukaan 

erotella ainakin seitsemän. Läheisen menettäminen tai jostain muusta tärkeästä 
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asiasta luopuminen pakon edessä voi laukaista kriisin. Esimerkiksi aviopuolison 

kuolema vuosikymmenten yhteiselon jälkeen, voi aiheuttaa oman elämänlaadun 

ja mielekkyyden kokemuksen heikkenemistä hyvin pitkäksikin ajaksi. Läheisen 

kuolemaan liittyvät kriisit ovat yksilöllisiä ja riippuvat ihmisen elämäntilanteesta 

sekä suhteen läheisyyden laadusta. (Heiskanen ym. 2006 39; Cullberg 1991, 

117 118.) 

 

Toisena kriisin aiheuttajana on omaan riippumattomuuteen ja fyysiseen 

toimintakykyyn liittyvät seikat. Oman itsenäisyyden menettäminen voidaan 

kokea uhkaaviksi muun muassa sairaalaan joutumisen yhteydessä. Samoin 

esimerkiksi näön tai kuulon menetys ovat kriisin laukaisevia asioita. Kolmas 

tilanne, joka voi aiheuttaa traumaattisen kriisin ovat raskauteen, ja yleisimminkin 

lapsen saamiseen liittyvät seikat. Usein kriisin taustalla on myös uskottomuutta 

tai erotilanteita. Häpeälliset tilanteet kuten rattijuopumuksesta kiinnijääminen on 

viides kriisin taustalla oleva tilanne. Samoin työpaikan menettäminen ja muut 

yhteiskunnallisen tason mullistukset voivat ajaa yksilön kriisiin. Viimeisenä 

ryhmänä ovat sodat tai jonkun hyvin kielteisen asian nähneet ihmiset. (Cullberg 

1991, 117 133; Heiskanen ym. 2006, 39.) 

 

Myös läheisen sairastuminen vakavasti on psyykkinen koko perhettä uhkaava 

tilanne. Yhden perheenjäsenen sairastuminen voi aiheuttaa traumaattisen 

kriisin perheenjäsenille, erityisesti, jos suhteet perheen sisällä ovat läheiset ja 

tiiviit. Koko perheen tukeminen esimerkiksi perheterapian keinoin voi olla 

tarpeellista. (Heiskanen ym. 2006, 37.) 

 

 

2.3 Ongelmat kriisin käsittelyssä 

 

Kriisin käsitteleminen ei aina etene ongelmitta. On mahdollista, että kriisin 

käsittelyssä jäädään kiinni johonkin vaiheeseen. Sokkivaiheeseen 

jämähtäminen merkitsee tilannetta, jossa ihminen ei pysty kohtaamaan trauman 

aiheuttanutta tapahtumaa ollenkaan. Tämä saattaa merkitä jopa niin 

voimakasta tapahtuneen torjumista, että ihminen unohtaa koko asian. Ulkoisesti 
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ihminen saattaa käyttäytyä normaalista, mutta tässä tapauksessa traumaattinen 

asia jää kokonaan käsittelemättä. Jos asia torjutaan kokonaan, seuraa siitä 

hankaluuksia myöhäisemmissä elämänvaiheissa. Se voi myös vaikuttaa 

suuresti ihmisen elämässään tekemiin valintoihin ja johtaa ongelmin esimerkiksi 

ihmissuhteissa. (Saari 2000, 74 76.) 

 

PTSD eli traumaperäinen stressihäiriö tarkoittaa kriisin käsittelyn pysähtymistä 

reaktiovaiheeseen. Traumaperäinen stressihäiriö syntyy jonkin inhimillisesti 

katsoen poikkeuksellisen voimakkaan ja ahdistavan tapauksen seurauksena. 

Esimerkiksi jonkun läheisen ihmisen kohtaama onnettomuus tai omaa henkeä 

uhkaava tilanne voivat johtaa PTSD: n syntymiseen. Ihminen oireilee monella 

tavalla, hän näkee painajaisia tapahtuneesta, tunteet vellovat voimakkaina, 

välttelee kaikkea, mikä voisi muistuttaa tapahtuneesta ja tunnetasolla voi 

esiintyä muutoksia. Ihminen voi olla pelokas tai eristyä sosiaalisesta 

kanssakäymisestä. Lapsilla traumaperäinen stressihäiriö voi aiheuttaa jo 

opittujen taitojen unohtumista. Traumaperäisen stressihäiriön hoito on 

välttämätöntä ja keskeistä on myös huomata sen taustalla vaikuttavat 

tapahtumat. (Saari 2000, 77 81.) 
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3 KRIISIN VAIHEET 
  

 

Kriisi on tavallisesti jaoteltu neljään eri vaiheeseen. Nämä ovat sokkivaihe, 

reaktiovaihe, työstämisvaihe ja uudelleensuuntautumisvaihe. Eri vaiheisiin liittyy 

myös auttamismenetelmiä, joilla voidaan parhaiten tukea yksilön selviytymistä 

elämää mullistavasta kokemuksesta. Kriisin vaiheet voivat esiintyä päällekkäin 

eikä todellisuudessa voida siis noudattaa kovin tiukkaa jaottelua. Kriisin vaiheita 

käsitellään jatkossa pääosin ruotsalaisen psykiatrin Johan Cullbergin teorian 

mukaan. Kriisistä on mahdollista erottaa myös viiden vaihe eli niin sanottu 

uhkavaihe. Tämä vaihe edeltää varsinaista kriisiä ja ihminen voi kokea olonsa 

varsin ahdistuneeksi. Erilaiset puolustusmekanismit aktivoituvat jo 

mahdollisessa uhkavaiheessa. (Cullberg 1991, 142; Lönnqvist ym. 1991, 250

251.) 

 

 

3.1 Sokkivaihe 

 

Traumaattisen kriisin ensimmäinen vaihe on sokkivaihe, joka kestää tavallisesti 

korkeintaan joitain vuorokausia. Joskus sokkivaihe voi kestää vain lyhyen 

hetken. Tässä vaiheessa tyypillistä on tapahtuneen kieltäminen ja 

mahdottomuus ymmärtää asioiden todellista tilaa. Uusien asioiden 

vastaanottaminen on yleensä mahdotonta. Ihmisen käsitys ajasta muuttuu. 

Lyhyt hetki voi tuntua pitkältä ajalta. Sokkivaiheessa ihminen voi käyttäytyä 

epätavallisesti esimerkiksi huutaa ja maata paikoillaan. Ihminen voi myös kokea 

tilanteen epätodelliseksi ja myös fyysisiä oireita saattaa esiintyä. 

Sokkivaiheessa ihminen ei kykene vielä ollenkaan käsittelemään tapahtunutta, 

ja tästä syystä tilanteen hahmottaminen kokonaisuutena voi olla haastavaa. 

Ihmisen mieleen voi jäädä vain jokin yksityiskohta tilanteesta. Ihmisen käytös 

voi olla myös näennäisen rauhallista ja tyyntä. Sokkivaiheessa ihminen ei vielä 

välttämättä ole kykeneväinen tuntemaan mitään. Myös fyysisen kivun tuntemus 
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voi puuttua kokonaan.  (Cullberg 1991, 142 143; Kiiltomäki & Muma 2007, 15; 

Heiskanen ym. 2006; 38; Saari 2000, 42 47.) 

 

Sokkivaiheen auttaminen on kokonaisvaltaista ja huolehtii ihmisen 

perustarpeista. Auttamisen ydintä on turvallisuudesta huolehtiminen. Auttajan 

on kyettävä omalla toiminnallaan osoittamaan tilanteen vakaata hallintaa ja 

luotettavuutta. Lisäksi tarvitaan kykyä huomata nopeat muutokset ihmisen 

käytöksessä. Sokkivaiheessa ei ole hyödyllistä antaa monimutkaisia ohjeita 

asioista, vaan on tärkeää pysytellä selkeässä opastuksessa. Auttajalta 

vaaditaan aidon empaattista kuuntelemista ja perustarpeista huolehtimista.  

(Kiiltomäki & Muma 2007, 16 18; Lönnqvist 1991, 250 251.) 

 

Voimakkaan psyykkisesti traumaattisen asian kokemaan joutunut ihminen voi 

myös kärsiä dissosiaatiosta. Tämä tarkoittaa tilannetta, jossa ihminen siirtyy 

tarkastelemaan tilannetta oman fyysisen olemuksena ulkopuolelle. 

Dissosiaation avulla ihminen pyrkii suojelemaan itseään sokin aiheuttavalta 

pelottavalta ja uhkaavalta tilanteelta. Tämän tyyppinen suojautuminen on 

erityisesti tyypillisiä väkivaltatilanteissa. Tilanteen käsitteleminen on tärkeää, 

sillä on mahdollista, että trauman aiheuttanut tilanne vaikuttaa jatkossa myös 

ihmisen muuhun elämään. Dissosiaatiota voi ilmetä varsinaista alkuperäistä 

tilannetta muistuttavissa tapahtumissa, tämä ilmenee esimerkiksi äkillisenä 

avuttomuutena. (Saari 2000, 51 52.) 

 

 

3.2 Reaktiovaihe 

 

Reaktiovaiheessa ihmisen on vähitellen kohdattava todellisuus ja yksilölliset 

puolustusmekanismit käynnistyvät. Tämän vaiheen kesto vaihtelee viikoista 

kuukausiin. Tapahtuneella yritetään löytää jokin selitys ja myös syyllisyyden 

kokeminen on mahdollista. Tunteet saavat yleisemminkin vallan 

reaktiovaiheessa. Tunteista yleisimpiä ovat viha, ahdistuneisuus, pelko, häpeä 

ja itsensä syyttämisen lisäksi myös ulkopuolisten syyllisten hakeminen. Pelot 

ovat usein aiheettomia ja voivat aiheuttaa poikkeuksellista toimintaa. Ihminen 
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kokee tilanteen kokonaisvaltaisesti, joten myös fyysiset oireet ovat tyypillisiä 

tässä kriisin akuutissa vaiheessa. Ihmisellä voi olla univaikeuksia, erilaisia 

kipuja ja hän voi olla uupunut. Samoin huimausta ja vapinaa voi esiintyä. 

Läheisensä menettäneille tilanteeseen liittyy myös menetyksen kohtaaminen ja 

vainajan jatkuva ajatteleminen. (Cullberg 1991, 143 144; Kiiltomäki & Muma 

2007, 18; Heiskanen ym.2006, 38; Saari 2000, 54 55.) 

 
Tunteiden nouseminen pintaan ja asian toistuva käsittely mielessä aiheuttaa, 

että ihmiselle tulee tarve keskustella tapahtuneesta jonkun kanssa. Kriisin 

aiheuttaneesta tilanteesta puhuminen ja asian purkaminen ovatkin 

reaktiovaiheen auttamismenetelmiä. Ihmistä voidaan myös tukea esimerkiksi 

liikkumaan tai hakeutumaan muuhun mielekkääseen aktiviteettiin. Toiminnan 

lisäksi on tärkeää huomioida myös konkreettinen unen ja levon tarve. Kriisin 

aiheuttanut asia voi nousta esille myös unissa aiheuttaen myös painajaisia. 

Toisten syyttäminen voi nostattaa myös auttajissa esille turhautumista, mutta on 

tärkeää ymmärtää syytösten kuuluvan asian käsittelyyn. Auttajien on myös 

kyettävä antamaan asiasta sopivanlaista informaatiota kriisin kokeneille. Sen on 

oltava luonteeltaan ja sisällöltään sellaista, jonka ihminen pystyy omaksumaan 

kriisin edelleen akuutissa vaiheessa. Keskeistä on keskustelun 

mahdollistaminen kriisin kokeneelle ihmiselle. (Kiiltomäki & Muma 2007, 18; 

Lönnqvist ym.1991, 252 253.) 

 

 

3.3 Läpityöskentely eli työstämisvaihe 

 

Työstämisvaiheessa menneisyys alkaa vähitellen tulla kriisin kokeneelle 

hyväksyttäväksi ja hän pyrkii tunne-ja ajattelutasolla saamaan tilanteen jo 

siirtymään taka-alalle. Asian käsittelemisessä on työstämisvaiheessa sekä 

hyviä että huonoja hetkiä. Kriisin käsitteleminen ei enää tapahdu yhtä nopeasti 

kuin aikaisemmin.  Edelleen ihmisellä voi olla tarve keskustella tapahtuneesta 

tai jollain sopivalla tavalla käsitellä asiaa. Voimakkaat tunteet alkavat 

mahdollisesti hiljalleen helpottaa ja ihminen voi jo toimia tavanomaisella tavalla. 

Myös töiden tai opiskeluiden pariin palaaminen olisi hyvä tehdä jo tässä 

vaiheessa. Yksilölliset keinot etsiä helpotusta asian hyväksymiseen ja 
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käsittelyyn liittyvät työstämisvaiheeseen. Somaattisia oireita ja ongelmia 

sosiaalisissa suhteissa voi edelleen esiintyä. Tavallisia ovat myös 

keskittymiseen ja asioiden muistamiseen liittyvät vaikeudet. (Cullberg 1991, 

151 152; Kiiltomäki & Muma 2007, 18 19; Heiskanen ym. 2006, 38; Saari 

2000, 60 66.) 

 

Työstämisvaiheessa kriisin kokenut ihminen pystyy käsittelemään asioita 

todellisuudesta käsin. Joillekin todellisuuden kohtaaminen voi olla edelleen 

haasteellista. Auttamisella ei ole tarkoituksen mukaista lisätä kriisin kokeneen 

ihmisen ahdistusta. Ihmisellä on edelleen, kuten aikaisemmissa vaiheissa, tarve 

keskustelulle. Kriisin työstäminen voi tapahtua ihmiselle ominaisille tavoille, 

kaikille keskustelu ei nimittäin ole paras mahdollinen keino kriisin 

käsittelemiseksi. Toisille puhuminen läheisten ihmisten kuten perheenjäsenten 

tai ystävien kanssa on toimiva tapa, kun taas joku voi kaivata ammatillista apua 

asian työstämiseen. Syyllisyyden ja muiden tunteiden työstäminen on myös 

tunnusomaista yksilön työstämisvaiheen kriisityölle. Ihmistä pyritään tukemaan 

löytämään innostus ja voimavarat suuntautua jälleen kohti tulevaa. Joillekin 

kriisin käsittely muodostuu ongelmalliseksi, ja esimerkiksi alkoholin 

kuluttaminen voi muodostua ihmisen terveyttä vaarantavaksi tekijäksi. 

(Lönnqvist 1991, 252; Kiiltomäki & Muma 2007, 18 19.) 

 

 

3.4 Uudelleensuuntautumisvaihe 

 

Kriisin kokenut ihminen ei koskaan unohda tapahtunutta, mutta vähitellen hän 

pystyy hyväksymään elämän jatkuvan. Tässä vaiheessa on jo mahdollista 

käsitellä koettua tilannetta monipuolisesti. Kriisin neljännessä vaiheessa 

ihminen on jo edennyt kriisin käsittelyssä pitkällä ja pystyy näin ollen jatkamaan 

elämäänsä. Tässä vaiheessa esille nousevat jo kriisin mahdollisesti mukanaan 

tuomat muutokset. Ihminen pystyy jo suuntautumaan eheästi tulevaisuuteen. 

(Cullberg 1991, 153 154; Kiiltomäki & Muma 2007, 20; Heiskanen ym. 2006, 

38.) 
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Uudelleensuuntautumisvaiheessa ihminen on jälleen saavuttanut 

mielenterveyden tasapainon. Kriisin aiheuttanut tilanne voidaan kokea jopa 

vahvistava tekijänä, mutta on myös mahdollista, että erilaiset syyt johtavat 

taantumiseen kriisin käsittelyssä. Ihmiselle on edelleen annettava tilaisuuksia 

eletyn elämän muistelemiselle, vaikka tulevaisuuden tulisikin olla keskeistä. 

Tulevaisuuteen tulisi kyetä suuntautumaan mahdollisista toimintakyvyn 

rajoituksista huolimatta. Myönteinen asenne ja toivo kohti tulevaa ovat niin 

ikään tärkeitä. (Lönnqvist 1991, 252; Kiiltomäki & Muma 2007, 20 21.) 
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4 SELVIYTYMISKEINOT 
 

 

Selviytymiskeinot kriisin eri vaiheissa ovat yksilöllisiä. Selviytymiskeinot voivat 

olla hyvin erilaisia, eikä yksi ole parempi toista. Suomessa terveystutkijat 

kutsuvat coping-kyvyksi ihmisen kykyä kohdata ongelmia ja selvitä niistä. 

Coping-teoria on alun perin Yhdysvalloissa sosiaalitieteissä muodostunut teoria 

vakavien ja traumaattisten elämäntapahtumien käsittelyyn. Käsite on käytössä 

myös psykologiassa ja psykiatriassa. Diakonisen hoitotyön teoriassa 

sovelletaan niin hoitotieteen kuin teologian ja lähitieteiden näkemystä. Vakavan 

kriisinkäsittelyyn liittyy ihmisen kyky hallita elämäänsä ja niissä käytetyt 

selviytymiskeinot. (Myllylä 2004, 65 69; Räsänen 2005, 17 18.) 

 

 

4.1 Selviytymiskäyttäytyminen 

 

Selviytymiskäyttäytyminen liittyy ihmisen tapaan hallita elämäntilanteita, jotka 

ovat stressaavia. Yksittäisissä stressitilanteissa ihmiset käyttävät keskimäärin 

lähes kaikkia käytössä olevia selviytymisstrategioita. Selviytymiskäyttäytymistä 

määriteltäessä ei ole tärkeää lopputulos, vaan yritys selvitä stressaavasta 

elämäntilanteesta lopputuloksesta huolimatta. Tämä tarkoittaa sitä, että mikään 

strategia ei ole luonnostaan toista parempi. Sielunhoitosuhteeseen hakeutuva 

ihminen merkinnee monissa tapauksissa sitä, että ihmisellä on elämässään 

jokin ongelma, kriisi, asia tai tapahtuma, josta hän haluaa keskustella 

luotettavan henkilön kanssa. Hoitotyössä vuorovaikutuksen käynnistää usein 

jokin ongelma ihmisen selviytymis- ja toimintakyvyssä. Stressitilanteet ovat 

vaihtelevia ja vie aikaa, ennen kuin vaihtoehtoiset selviytymisstrategiat on 

tutkittu. Kaikki elämäntilanteet eivät ole tarkoitettu hallittaviksi tai selvitettäviksi. 

(Jokinen 1994, 13; Räsänen 2005, 17 18.) 

 

Selviytymiskäyttäytyminen liittyy ihmisen tapaan hallita elämäntilanteitaan ja 

tähän liittyy usein erilaista stressin kokemusta, esim. tilanteesta 
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selviytymättömyyden tunnetta. Keskeisenä psyykkisen stressin ilmiönä pidetään 

uhan tai menetyksen kokemuksia. Kriisitilanteissa ongelmia lähestytään 

kokonaisvaltaisesti. Stressiä voi syntyä miltei missä tilanteessa tahansa, missä 

ihminen ei saavuta tavoitteitaan ja kokee joutuvansa jollakin tapaa uhatuksi. 

Selviytyminen on siis prosessi, jonka aikana ihminen käsittelee ja kontrolloi 

vaatimuksia, jotka syntyvät esimerkiksi pitkäaikaisesta sairaudesta ja sen 

hoidosta tai asioista, jotka hän arvioi elämäntilannettaan kuormittaviksi ja 

uhkaaviksi. Vaatimuksien havaitseminen käynnistää selviytymisprosessin, joka 

sisältää selviytymisvaatimukset, -keinot, sekä onnistuneen tai epäonnistuneen 

selviytymisen. Selviytymisvaatimuksiin liittyy arvion tekeminen 

elämäntilanteesta, muutosten ennakoiminen ja niihin sopeutuminen, eli yksilön 

ja ympäristön välisen suhteen hallitseminen ja muuttaminen, uhan tai 

vaatimuksen ratkaiseminen sekä emotionaalisen ahdistuksen vähentäminen. 

(Kyngäs; Mikkonen; Nousiainen; Rytilahti; Seppänen; Vaattovaara & Jämsä 

2000, 146; Räsänen 2005, 19 20, 199.) 

 

Selviytymisstrategiat jaetaan ongelman selvittämiseen ja tunteiden säätelyyn 

kohdentuviin keinoihin. Molempia strategioita sovelletaan stressaavissa 

elämäntilanteissa, mutta jos tilanne havaitaan muuttumattomaksi, 

tunnekeskeinen selviytymisstrategia on todennäköisempi, ja jos tilanne 

arvioidaan muuttuvaksi, ongelmakeskeinen selviytymiskäyttäytyminen on 

todennäköisempi. (Räsänen 2005, 20.) 

 

 

4. 2 Psykologinen näkökulma   

 

Elämänhallinta on subjektiivinen tunnetila; kokemus siitä, että pärjää ja 

selviytyy, itsensä kanssa ja ihmissuhteissa sekä ulkopuolisessa elämässä. 

Elämänhallinta voidaan määritellä ihmisen kyvyksi ja mahdollisuudeksi käyttää 

hyväkseen resurssejaan. Tätä edellyttää ihmisen autonomia. 

Elämänhallinnassa tarvitaan aineellisia voimavaroja ja välineitä (auto, asunto, 

työpaikka jne.). Yhtä tärkeitä ovat emotionaaliset ja kognitiiviset valmiudet. 

Ihmisen tunteet, kuten kiintymykset tai pelot, vaikuttavat huomattavasti ihmisen 
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elämänhallinnan kokemukseen. Myös nykyinen, nopeasti muuttuva yhteiskunta 

luo paineita, jolloin tarvitaan entistä enemmän monitaitoisuutta ja 

toimintavalmiuksia erilaisissa elämäntilanteissa ja tapahtumissa. Sisäinen 

elämänhallintataito opitaan jo lapsuudessa. Sisäiseen elämänhallintaan liittyy 

asiat, joilla ihminen pyrkii säilyttämään elämän mielekkyytensä vaikeidenkin 

elämänolosuhteiden keskellä. Ulkonaisesta elämänhallinnasta puhutaan silloin, 

kun ihminen yrittää tietoisesti käyttää esimerkiksi muiden ihmisten tukea 

selviytyäkseen vaikeasta elämäntilanteesta.(Räsänen 2005, 22; Linden 1999, 

146-147; Hautamäki 1997, 47 48; Roos 1987, 64 67.)  

 

Puolustautuminen on keino selviytyä äkillisen kriisin tuomasta ahdistuksesta, 

uhasta, epävarmuudesta, ristiriidoista ja kriisistä. Jokainen joutuu joskus 

käyttämään puolustusmekanismeja, eli defenssejä. Puolustautuminen on 

välttämätön keino suojata minuuttaan esimerkiksi vakavassa kriisitilanteessa, 

jossa koko elämän merkitys saattaa kyseenalaistua. (Heiskanen ym. 2006, 27.) 

 

Puolustusmekanismeja on monenlaisia ja ne voivat toimia yhtäaikaisesti. 

Yleensä suojautuminen on tilapäistä ja kun tasapaino on jälleen saavutettu, 

voimme luopua puolustusmekanismeista eli defensseistä. Hyvä on, jos henkilö 

pystyy tunnistamaan omat suojautumismekanisminsa. (Heiskanen ym. 2006, 

27.) 

 

Tyypillinen puolustusmekanismi on kieltäminen. Kieltämällä tuskaa tuottava asia 

pyritään asia tekemään mitättömäksi. Vaikealta asialta tai ilmiöltä suljetaan 

silmästä, tai kieltäydytään havaitsemasta sitä. Yksi tapa mitätöidä asia on 

selittely eli rationalisointi. Ahdistusta tai tuskaa tuottanut asia yritetään selittää 

jollakin järkevällä tavalla. Vaarallisen asian tulo tietoisuuteen estetään tai 

ahdistaviin tapahtumiin liittyvät mielikuvat siirretään pois. Tämä tarkoittaa sitä, 

että ei toivottu asia kielletään käyttäytymällä päinvastoin. Tällöin puhutaan 

reaktionmuodostuksesta eli asian vastakohdaksi kääntämisestä. Omat ikävät 

tunteet ja hankalat ajatukset voidaan myös nähdä toisissa ja syyttely kohdistuu 

toisiin ihmisiin. Näin oma ahdistus vähenee. Tätä kutsutaan projektioksi. Jos 

taas vuorovaikutuksessa syntyy ristiriitoja, joita ei uskalleta purkaa, tunteiden 

purkaminen siirtyy turvallisempaan kohteeseen, esim. kun esimies ei voi 
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haukkua työntekijäänsä, hän haukkuu kotona vaimonsa. Tällöin puhutaan 

kohteen siirrosta. (Heiskanen ym. 2006, 27.) 

 

Fantasia toimii puolustusmekanismina silloin, kun haaveita ja toiveita ei pystytä 

toteuttamaan todellisuudessa vaan ne siirretään fantasiamaailmaan. Asia 

voidaan myös mitätöidä täysin tyhjäksi ja merkityksettömäksi ja ahdistavat 

ajatukset, syyllisyys ja omantunnon paino tehdään tekemättömiksi mitätöimällä 

ne. Ahdistava tapahtuma voi myös saada aikaan sen, että ihminen palaa eli 

taantuu varhaiseen, turvalliseen kehitysvaiheeseen. Tällöin puhutaan 

regressiosta. Aikuinen voi esimerkiksi muuttua avuttomaksi puolison kuoleman 

jälkeen. Ikävien kokemusten jälkeen voidaan asia myös kieltää tietoisuudesta 

samaistumalla toiseen, joka on jollakin tapaa parempi, arvokkaampi tai 

kuuluisampi, joka lisää omaa arvontuntoa. Lohkominen eli splitting on defennsi, 

jossa hyvä ja paha ei muodosta yhtenäistä kokonaisuutta, vaan ne lohkotaan 

joko hyväksi tai pahaksi. Yksilön elämässä se saattaa tulla esille ristiriitaisena 

käyttäytymisenä. Asian arvo saatetaan myös kokonaan kieltää. Jos itse ei 

kykene saavuttamaan tavoiteltavaa asiaa, sen arvoa aletaan vähätellä. Näin 

omaa pettymyksen tunnetta lievennetään. Omat heikkoudet voidaan myös 

korvata korostamalla jotakin hyvää ominaisuutta. Puhutaan myös 

sublimaatiosta, eli erilaisten viettien ja halujen jalostamisesta rakentavaksi 

toiminnaksi, esimerkiksi taiteeksi. (Heiskanen ym. 2006.) 

 

 

4.3 Sosiaalinen näkökulma 

 

Sosiaalinen tuki, auttaminen, rohkaisu ja hoitaminen ovat lähes synonyymeja 

käsitteitä. Sosiaalinen tuki vähentää stressiä, parantaa terveyttä ja estää 

stressin vaikutuksia elimistössä. Sosiaaliset verkostot ja sosiaalinen tuki 

käsitteitä käytetään usein rinnakkain. Sosiaalisen verkoston tuki on merkittävä 

terveyden edistämisessä ja sairauden vaatimien elämäntapamuutosten 

yhteydessä. Sosiaalisen tuen puutteen on osoitettu lisäävän mm. väestön 

sairastuvuutta, kokonaiskuolleisuutta, psyykkistä oireilua ja masennusta. 

(Rättyä 1998, 1; Jokinen 1994, 9 12.)  
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Jokaisella ihmisellä on oma sosiaalinen verkostonsa, jolta ihminen olettaa 

saavansa apua, kriisin kohdatessa. Kaikki verkostoon kuuluvat ihmiset eivät 

kuitenkaan ole tuen antajia. Sosiaalista tukea odotetaan perheeltä, tutuilta ja 

läheisiltä ihmisiltä. Perheen jäsenen sairastuminen ei yleensä vaikuta 

negatiivisesti perheen sisäisiin suhteisiin, vaan usein perheen jäsenen 

sairastuminen kiinteyttää perheen sisäisiä suhteita ja omaiset suhtautuvat 

sairaaseen perheenjäseneen hyvin huolehtivaisesti Omaisten passiivisuuden on 

osoitettu johtuvaan mm. siitä, että heillä ei ole tietoa tai että heitä ei ole 

informoitu tilanteesta, hoidoista ja sairaudesta. Usein perheenjäsenten antama 

tuki on hyvin pitkäkestoista ja sillä saattaa olla negatiivista vaikutusta. On 

mahdollista välittää liikaa. Vaikka sosiaalisella tuella on positiivinen vaikutus 

terveyteen ja hyvinvointiin, kritiikitön sosiaalisen tuen jakaminen ei tue 

yksittäisen potilaan tai perheen omatoimisuutta, itsetuntoa ja selviytymiskeinoja, 

vaan voi johtaa passiivisuuteen ja riippuvuuteen. Liiallisen tai heikkolaatuisen 

sosiaalisen tuen sivuvaikutuksia ovat esimerkiksi autettavalla, että se pakottaa 

hänet sairaan rooliin, aiheuttaa syyllisyyden ja häpeän tunteita, vähentää 

itseluottamusta ja itsekunnioitusta. Myös auttajalle se saattaa aiheuttaa 

turhautumista ja loppuun palamista. Myös yhteiskunnallisesti se saattaa lisätä 

opittua avuttomuutta, ylläpitää palvelujen suurkulutusta ja on kallista (Rättyä 

1998, 5;  Kumpusalo 1991, 28; Kuuppelomäki,1997, 47.) 

 

Sosiaalinen tuki jaetaan läheisyyden perusteella primaari-, sekundaari- ja 

tertiaaritasoon. Primaaritason muodostavat perhe ja muut läheiset ihmiset. 

Sekundaaritason muodostavat ystävät, naapurit ja työtoverit. Tertiaaritasoon 

kuuluvat tuttavat ja viranomaiset. Yleisen määritelmän mukaan sosiaalinen tuki 

ilmenee ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja kanssakäymisessä, sisältäen 

palautetta tai toimintaa, jolla on vaikutusta tuen saajan jaksamiseen ja 

elämäntilanteeseen. Yhteisöpohjaiseen tukeen perustuvien järjestelmien 

organisointi on nykytilanteessa nähty tärkeänä, sillä sukulaissuhteisiin 

perustuvista tukea antavista suhteista on puutetta. Tietyt sosiaaliset ilmiöt 

kuten, sosiaalinen eristyneisyys, työttömyys etenkin nuorten keskuudessa, 

huumeiden ja alkoholin käyttö, lisääntyvien yksinhuoltajaperheiden määrä ovat 

myös lisänneet virallisten ja vapaaehtoisten tukiverkostojen tarvetta. Tämä 
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kaikki vaatii primaari,- sekundaari-, ja tertiaaritason hyvää yhteistyötä, sekä 

erilaisten sosiaalisten palvelujen tuntemusta. Lisäksi olisi kehitettävä sellaisia 

organisaatiomalleja, jotka tukevat sosiaalisen tuen antajia. (Kumpusalo 

1991,15  30; Jantunen 1991, 24.) 

 

Sosiaalinen tukeminen jaetaan erilaisiin muotoihin. Näitä on emotionaalinen ja 

henkinen tukeminen (psyykkinen tukeminen), käytännöllinen ja arvioiva 

tukeminen, tiedollinen tukeminen, aineellinen tukeminen ja instrumentaalinen 

tukeminen. Emotionaalinen tukeminen on kokemusta ja tunteiden jakamista. 

Emotionaalista tukea on esimerkiksi empatia, rakkaus, lämpö ja rohkaisu, 

arvostava palaute ja tieto tarvittaessa saatavasta avusta. Emotionaalinen tuki 

sisältää myös läheisyyden ja huolenpidon, välittämisen, arvostuksen saamisen, 

sekä uskoutumisen ja toiseen ihmiseen luottamisen kyvyn. Emotionaalisen tuen 

puute liittyy ihmissuhdevaikeuksiin ja yksinäisyyteen. Epäilemättä tällä on 

vaikutusta terveyteen ja hyvinvointiin. Emotionaalisen tuen suhteen perhe ja 

lähiomaiset ovat avainasemassa. Käytännöllinen (instrumentaalinen) tukeminen 

käy usein käsi kädessä emotionaalisen tukemisen kanssa, ja nämä liittyvät 

tiiviisti toisiinsa. Pohjimmiltaan sosiaalinen tuki on epävirallista, sitoutumatonta 

ja vastavuoroista.(Jokinen 1994, 11; Kumpusalo 1991, 27 29; Rättyä 1998, 3 - 

4.)  

 

Arvioiva tuki on merkityksellistä ihmisen itsearvioinnin kehittymiselle. Ihminen 

saa palautetta sosiaalisissa ihmissuhteissa toisilta ihmisiltä. Tämän palautteen 

perusteella ihminen arvioi itseään ja palaute vaikuttaa siihen, miten yksilö kokee 

olevansa hyväksytty. Sosiaalinen tuki on ymmärretty rakkautena, huolenpitona, 

ystävyytenä, yhteisöllisenä yhteenkuuluvuutena ja sosiaalisen vaikuttamisena.  

(Jokinen 1994, 10.) 

 

Henkinen tukeminen liittyy sosiaalistumiseen, se voi olla yhteinen uskonto, 

kulttuuri, aate tai filosofia. Sosiaalisen integraation kautta maallisiin tai 

hengellisiin yhteisöihin syntyy identiteetti, jonka kautta ihminen suuntautuu 

aikaan ja sosiaaliseen todellisuuteen, tämä luo ihmisen elämään mielekkyyttä ja 

järjestystä. Tunne elämän jatkumisesta, eli toivon kokemus, sekä kokemus 
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kuulumisesta laajempaan järjestelmään (usko) ovat merkittäviä 

mielenterveydelle. (Kumpusalo 1991, 28; Rättyä 1998, 4.) 

 

Tiedollinen tuki sisältää opetusta, neuvontaa, palautetta, harjoitusta. Tiedollinen 

tuki sisältää myös informaatiota ongelmien ratkaisemiseksi, päämäärään 

pääsemiseksi. Potilaat tarvitsevat yksilöllistä ja heidän tarpeisiinsa sopivaa 

tietoa, joka vahvistaa heidän selviytymiskeinojaan. (Jokinen 1994, 11; Rättyä 

1998, 4; Kumpusalo 1991, 14.) 

 

Aineellinen tuki on konkreettista, esimerkiksi asunnon järjestäminen, raha-

asioissa auttaminen, tukihenkilön osoittaminen tai aktiviteetteihin ohjaaminen. 

Aineellisen tuen puutteesta kärsivät monet suomalaiset. (Rättyä 1998, 4; 

Kumpusalo 1991, 14.)  

 

Instrumentaalinen tuki tarkoittaa materiaalista, konkreettista ja apuvälineet 

sisältävää tukea. Instrumentaalinen tuki voi esimerkiksi olla käytännöllistä, 

kotitöissä auttamista tai ajan tai rahan antamista, laskujen maksamista. 

Käytännön huolenpito yhdessä emotionaalisen tuen kanssa vaikuttavat yksilön 

kokemukseen siitä, että hänen olemassaolollaan on merkitystä ja että hänestä 

pidetään huolta. (Rättyä 1998, 4.)  

 

Sosiaalinen tuki voidaan erottaa myös kognitiiviseen ja behavioristisiin 

tekijöihin. Yksi tapa on määritellä sosiaalinen tuki on jaotella se tiedon 

antamiseen, toimintaan ja positiivisiin ihmissuhteisiin. (Kuuppelomäki 1997, 35.) 

  

 

4.4 Diakoninen näkökulma  

 

Läheisellä tarkoitamme työssämme henkilöä, joka on jollain tapaa läheinen 

opiskelija-nuorelle; avio- tai avopuoliso, lapsi, vanhempi, isovanhempi tai sisar. 

Suurimmassa osassa aineistoa läheinen oli opiskelijan perusperheeseen 

kuuluva jäsen. Yhdellä haastateltavista se oli avopuoliso.  
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Pitkäaikaissairaus laukaisee usein prosessin, jonka aikana ihminen käsittelee 

vaatimuksia, joita pitkäaikainen sairaus, sen hoito ja aiheuttaman stressi sekä 

uhka elämälle aiheuttavat. Kun ihminen havaitsee jonkin näistä vaatimuksista, 

hänellä käynnistyy selviytymisprosessi, joka sisältää selviytymisvaatimukset ja - 

keinot sekä joko onnistuneen tai epäonnistuneen selviytymisen. Tähän liittyy 

usein stressiä, sekä tunne elämän hallitsemattomuudesta. Yhden 

perheenjäsenen pitkäaikaissairaus tuottaa usein kärsimystä koko perheelle. 

Kärsimys voi olla fyysistä, psyykkistä tai henkistä. Tässä vaiheessa 

pitkäaikaissairaan perhe usein kaipaa tai tarvitsee ulkopuolista tukea. Tuen 

muoto voi olla tiedollista tuen antoa, emotionaalista tukea ja aineellisen avun 

antamista tai päivittäisissä askareissa auttamista, mutta myös henkistä tai 

hengellistä avun tarjoamista. Sopeutuakseen uuteen elämäntilanteeseen ja 

tukeakseen potilasta omaisen täytyy saada riittävästi ja monipuolista tietoa 

tukea. Joissain tapauksissa omaiset tarvitsevat jopa enemmän henkistä tukea 

ja tietoa kuin potilas itse. Vakavan sairauden aiheuttamassa kriisissä pelot ja 

uhat voivat olla monenlaisia. Läheiselle voi syntyä pelko toisen kuolemasta, 

omasta syyllisyydestä sairastuneen lähelle, huoli perheen pärjäämisestä, 

taloudellisesta turvasta ja huoli omasta jaksamisesta. (Nummikoski 2010, 9; 

Kuuppelomäki, 1997, 60 - 77; Kyngäs ym. 2000, 146.) 

 

Diakonisen hoitotyön tietoperusta on hoitotieteessä ja teologiassa ja niiden 

soveltamissa tieteissä. Tämän käsityksen mukaan ihmisellä on henkinen, 

sielullinen, ruumiillinen ja sosiaalinen ulottuvuus. Kansainvälisissä tutkimuksissa 

ei löydy diakonisen hoitotyön käsitettä, vaan käytetään käsitettä parish nursing. 

Parish nursing tarkoittaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa asiakkaan ja 

potilaan hoitamiseen. Keskeistä on toisen ihmisen kohtaaminen. Kohdatuksi 

tulemiseen liittyy se, että jaetaan tunteita ja elämänkysymyksiä, jonka 

rakentuminen vaatii aina luottamuksellista suhdetta. (Kotisalo 2002, 19; Rättyä 

2009, 160 163; Myllylä, 2004, 42.)  

 

Toivo on keskeinen tekijä tuen eri muodoissa. Sosiaalinen tuki yhdistetään 

elämäntarkoitukseen ja toivoon. Toivon ylläpitäminen on vuorovaikutusprosessi 

ja keskustelu on tärkeä välinen toivon ylläpitämisessä. Toivoon liittyy paitsi 

positiivisia, myös negatiivisia tunteita. Toivo voi olla realistista tai epärealistista. 
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Toivon käsite liitetään kaikkeen elämään ja usein kaikkeen selviytymistä ja 

kärsimystä käsitteleviin asioihin, ilman hengellistä ulottuvuuttakin. 

Mielenterveyden eheydelle tunne jatkuvuudesta ja toivosta on elintärkeä. 

Diakonisen hoitotyön näkökulmasta toivo syntyy potilaan ja hoitajan 

kohtaamisessa, jossa ei ole läsnä vain subjekti-subjekti, eli hoitaja-potilas, vaan 

se on kolmiosuhde; vuorovaikutuksessa ja ammatillisessa lähimmäissuhteessa 

on mukana korkeampi voima, joka tuo toivon, voiman ja rakkauden tunteen 

potilaan ja hoitajan keskinäiseen suhteeseen. Tämä voi olla esimerkiksi 

sielunhoidollista auttamista, mutta se voi tulla esille myös muuna sosiaalisen 

tuen osoittamisena, esimerkiksi päivittäisissä asioissa auttamisena, henkisenä 

ja emotionaalisena tai tiedollisena tukemisena. Selviytymiskeinoissa tärkeää on 

vuorovaikutuksessa syntyvä toivo. Sosiaalinen tuki on tärkeää paitsi toivon 

ylläpitämisessä, myös päivittäisessä elämässä selviytymisessä. ( Kuuppelomäki 

1997, 33 35; Rättyä 1998, 4; Myllylä 2004, 62, 65.) 
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5 TUTKIMUKSEN KULKU JA TUTKIMUSRYHMÄ 

 

5.1 Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen kulku 

 

Tutkimuksemme aihe on läheisen sairastuminen ammattikorkeakoulu-

opiskelijan näkökulmasta. Erityinen painopiste työssämme on selvittää niistä 

keinoja, joiden avulla tällaisesta elämän kriisitilanteesta voidaan selvitä. 

Tutkimuskysymyksemme muokkautuivat työn edetessä ja aineistostamme 

saamiemme havaintojen perusteella.   

 

1. Mitkä ovat opiskelijan selviytymiskeinot läheisen sairastuessa? 

2. Minkälaisia kokemuksia sairastuminen aiheuttaa opiskelijalle kriisin eri 

vaiheissa? 

3. Minkälaisia tukimuotoja tarjotaan amk  opiskelijalle, jonka läheinen 

sairastaa? 

 

Tutkimus toteutettiin Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden parissa. 

Tutkimussuunnitelma kirjoitettiin keväällä 2010, jolloin työlle saatiin myös 

tutkimuslupa. Alustava kartoitus tehtiin sähköpostin välityksellä syyskuussa 

2010. Tarkoituksena oli selvittää, kuinka hyvin on mahdollista saada aineistoa 

kokoon aiheeseen liittyen. Vastauksia kartoitukseen tuli noin 15. Näistä valittiin 

edelleen opiskelijat, joiden tilanne parhaiten vastasi tutkimuksen mielenkiinnon 

kohdetta. Vastaajista osa ei ollut opiskelijoina ammattikorkeakoulussa. 

Haastattelut sovittiin sähköpostitse ja toteutettiin syksyn ja talven 2010 aikana. 

Haastateltavat kertoivat hieman arkaluontoisesti aiheesta avoimesti. 

Haastatteluja toteutui lopulta viisi. Haastateltavat opiskelijat olivat eri Samk:n 

toimipisteitä ja edustivat osittain eri oppialoja. Haastateltavat olivat 20-30-

vuotiaita naisia.  

 

Haastattelujen jälkeen aineisto litteroitiin. Aineiston analyysia alettiin suorittaa 

helmi- ja maaliskuussa 2011. Alun perin tausta-ajatuksena oli käyttää kriisiin ja 
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selviytymiskeinoihin liittyvää teoreettista tietämystä. Aineistoa luettaessa sieltä 

löytyi vielä uutta tietoa. Näin tutkimuksessa päädyttiin tekemään vielä yksi 

analyysi. Tämän aineistolähtöisen sisällönanalyysin pohjalta löytyi vastauksia 

tukimuotoihin, joita ammattikorkeakouluopiskelijoille läheisen sairastuessa on 

tarjottu. 

 

 

5.2 Kvalitatiivinen tutkimus 

 

Laadullinen tutkimus määritellään usein suhteessa määrälliseen eli 

kvantitatiiviseen tutkimukseen. Kvalitatiiviselle tutkimukselle tavanomaisia 

piirteitä on löydettävissä eri osa-alueilta. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään 

tutkittavien näkökannan vahvaan kuulemiseen. Tutkittavien määrä voi 

kvalitatiivisessa tutkimuksessa olla hyvinkin suppea, mutta analyysi voi olla 

laadultaan tarkkaa ja tieteellisesti pätevää. Tutkittavien valinnan suhteen voi olla 

tarpeen noudattaa asianmukaista harkintaa. Tällöin puhutaan 

harkinnanvaraisesta otannasta. Laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää 

huomioida myös eettiset näkökulmat. Tutkittavien henkilöllisyyden on pysyttävä 

salaisena, eikä heitä pidä voida tunnistaa. Osallistumisen tutkimukseen on 

perustuttava vapaaehtoisuuteen. Tutkijan on lisäksi huolehdittava, että tutkittava 

ei koe osallistumistaan työhön itselleen vahingollisena. (Eskola & Suoranta 

1998, 13 24; Janhonen & Mikkonen 2001, 39.) 

 

Tutkijan rooli suhteessa tutkittaviin on selvästi erilainen, jos sitä halutaan 

verrata kvantitatiiviseen tutkimuksen mahdollisesti etäällä pysyvään tutkijaan. 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkija pääsee lähemmäksi tutkittaviaan, jolloin 

myös hänen henkilökohtaisten arvojensa ja tietämyksensä rooli korostuu. 

Tutkija voi lisäksi toimia vapaammin ja olla luovempi. (Eskola & Suoranta 1996, 

14 - 15; Eskola & Suoranta 1998, 13 24.) 

 

Laadullisen tutkimuksen tyypillisiin ominaisuuksiin kuuluu myös aineiston muoto 

tekstinä. Haastattelut, havainnoinnit tai kertomukset ovat laadullisen 

tutkimuksen aineistoa. Haastatteluita käytettäessä tutkija vaikuttaa aineiston 
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syntyyn. Myös tutkijasta riippumaton aineisto on mahdollinen kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa. Kiinnostus kohdistuu tekstin varsinaiseen sisältöön tai sanojen 

yhteyksiin. (Eskola & Suoranta 1996, 11; Eskola & Suoranta 1998, 13 24.)  

 

 

5.3 Tutkimuksessa käytetyt menetelmät 

 

Aineisto kerättiin teemahaastatteluiden avulla. Teemahaastattelu tarkoittaa 

haastattelutyyppiä, jossa haastattelu muodostuu tiettyjen ennalta määriteltyjen 

teemojen ympärille. Kysymyksiä ei varsinaisesti ole määritelty, joka 

mahdollistaa haastateltavalle suuremman vapauden kertoa omia näkökulmiaan 

teemojen määrittelemissä puitteissa. Teemahaastattelua voidaan kutsua 

puolistrukturoiduksi menetelmäksi, jolloin tehdään myös selkeä ero 

strukturoituihin ja syvähaastatteluun. Strukturoitu haastattelu nojautuisi valmisiin 

kysymyksiin ja niiden esittämistapaan. Tietyt teemat kuitenkin toimivat 

yhdistävänä tekijänä eri haastatteluiden välillä. Haastattelua tehtäessä voidaan 

teemoja syventää ja terävöittää erilaisia kysymyksiä hyödyntäen. Teemat 

perustuvat usein aihepiiriä koskevaan teoriaan. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 47 48, 

66 67.) 

 

Tutkimuksessa haastattelu oli sopiva menetelmä tiettyjen sen avaavien 

mahdollisuuksien vuoksi. Joskus sairauksien kaltaista vaikeaa ja 

henkilökohtaista aihetta lähestyessä suositellaan kuitenkin erilaisia 

aineistonkeruu tapoja kuten strukturoituja lomakkeita. Tutkimuksessa 

haastattelu mahdollisti kuitenkin asiaan syventymisen haastattelua tehtäessä. 

Se avasi myös haastateltavalla mahdollisuuden vapaasti kuvata kokemuksiaan 

ja tuntemuksiaan. Haastattelun teemat perustuivat kriisinvaiheisiin ja apuna 

käytettiin apukysymyksiä. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 34 36, 115.)  

 

Aineisto analysoitiin sisällönanalyysia käyttäen. Sisällönanalyysi on 

kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä, jonka avulla voidaan tutkia esimerkiksi 

suullista informaatiota. Sisällönanalyysiä käytettäessä aineistoa muokataan 

pieniin osiin. Tavoitteena on järjestelmällisesti löytää aineistosta erilaisia 
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merkityssisältöjä ja syvällisempiä yhteyksiä asioiden välillä. Sisällönanalyysi 

voidaan toteuttaa aineistolähtöisesti tai teorialähtöisesti. Analyysi voi olla joko 

induktiivinen tai deduktiivinen. Teorialähtöinen analyysi perustuu aikaisempaan 

tietämykseen tutkittavasta asiasta. Tällöin tarkastelun kohteena on olemassa 

olevan teorian ilmeneminen käytännössä. Aineistolähtöisessä 

sisällönanalyysissa lähtökohtana on todellinen aineisto, jota pyritään 

kuvaamaan teoreettisesti. Tutkimuksessa hyödynnettiin sekä teoria- että 

aineistolähtöistä sisällönanalyysia. (Janhonen & Mikkonen 2001, 21 24.) 

 

Sekä teoria- että aineistolähtöinen sisällönanalyysi voidaan jaotella eri 

vaiheisiin. Prosessi alkaa molemmissa tapauksissa analyysiyksikön 

valitsemisella. Analyysiyksikkö on eripituinen aineiston osa esimerkiksi vain yksi 

sana tai laajempi ajatuskokonaisuus. Ajatuskokonaisuus tai lausuma voi olla 

myös useamman virkkeen mittainen. Analyysiyksikkö valitaan tutkimuksesta ja 

aineistosta riippuen mahdollisimman sopivaksi.  Analyysiyksikön valitsemisen 

jälkeen aineiston käsittelemistä jatketaan pelkistämällä, luokittelemalla ja 

tulosten tulkinnalla. Osa tutkimusprosessia on myös tutkimuksen luotettavuuden 

arvioiminen. (Janhonen & Mikkonen 2001, 21 26.) 

 

Teorialähtöinen sisällönanalyysi poikkeaa aineistolähtöisestä analyysiyksikön 

valitsemisen jälkeen. Aluksi on rakenneltava analyysirunko, joka voi olla tarkasti 

strukturoitu tai väljä. Analyysirungon muodostamisen jälkeen aletaan käymään 

aineistoa systemaattisesti läpi. Tarkoituksena on löytää analyysirunkoon 

valittujen ilmaisujen mukaisia yksikköjä. Aineistosta löydetyt asiat luokitellaan 

analyysirungon mukaisesti. (Janhonen & Mikkonen 2001, 30 33.) 

 

Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa pyritään pelkistämään ja luokittelemaan 

käsillä olevaa aineistoa tutkimuskysymyksen mukaisesti. Tutkimuskysymykseen 

pyritään saamaan vastauksia, jotka sitten ilmaistaan aineiston mukaisesti. 

Aineistosta löydetyistä ilmaisuista aletaan tämän jälkeen etsiä yhtäläisyyksiä ja 

erilaisuuksia. Samankaltaisuuksien löydyttyä muodostetaan luokkia, jotka 

yhdistettään edelleen ylä- ja pääluokiksi. (Janhonen & Mikkonen 2001, 26 29.) 
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Tutkimuksen teorialähtöiset sisällönanalyysit koskivat läheisen sairastumisen 

aiheuttamaa kriisiä opiskelijan elämässä ja niitä selviytymiskeinoja, joita tässä 

tilanteessa käytettiin. Analyysiyksikkönä käytettiin ajatuskokonaisuutta eli 

lausumaa. Analyysirungot muodostettiin teoriassa määriteltyjen käsitteiden 

pohjalta. Johan Cullbergin neljän kriisin vaiheen jaottelu toimi taustana kriisin 

kokemusta selvitellessä. Selviytymiskeinojen taustateoriana olemme käyttäneet 

psykologiassa käytettyä teoriaa selviytymiskäyttäytymisestä kriisitilanteessa, 

johon liittyy myös tunne elämänhallinnasta.  

 

 

5.4 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen luotettavuuteen tulee kiinnittää 

huomiota tutkimuksen kaikissa vaiheissa. Laadullisessa tutkimuksessa tärkeää 

on tutkimusprosessin selkeä kuvaaminen. Tutkimuksen luotettavuutta voidaan 

myös arvioida aineiston riittävyyden, merkittävyyden, kattavuuden, 

arvioitavuuden ja toistettavuuden perusteella. 

 

Aineistomme keräsimme teemahaastattelemalla 5:ttä henkilöä. Haastattelut 

kestivät keskimäärin puoli tuntia. Tässä ajassa haastateltavat kertoivat milteinpä 

kaiken, mitä heillä oli sanottavaa. Ennen haastattelua kerroimme aiheemme ja 

haastattelussa nostimme esille teemoja ja kysymyksiä koskien kriisin eri 

vaiheita(LIITE1).Haastateltavat kertoivat vapaasti ja avoimesti. 

Haastattelutilanne oli useimmiten luonteva.  

 

Aineiston riittävyyden mittarina on käytetty kyllästymispistettä. Kun aineiston 

vastaukset alkavat muistuttamaan toisiaan, on saavutettu aineiston 

kyllästymispiste. Haastatteluissamme se tuli esille siinä, miten asiat alkoivat 

toistamaan itseään, tai esille ei noussut mitään uutta, mitä haastateltava ei jo 

olisi sanonut, tai sitten haastateltavalla ei yksinkertaisesti ollut enää mitään 

lisättävää. Aineiston analyysivaiheessa luimme aineistoa läpi yhdessä ja 

erikseen, kunnes emme löytäneet aineistosta enää mitään, mitä luokitella.  
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Aineistomme luokittelimme teoriaan perustuen. Selviytymiskeinoja 

luokitellessamme pääluokkia olivat sosiaalinen, henkinen, emotionaalinen, 

tiedollinen ja arvioiva tuki. Kriisin vaiheita analysoidessamme pääluokkia olivat 

kriisin eri vaiheet. Aineistolähtöisessä analyysissämme etsimme aineistosta 

tarjottuja tukimuotoja. Pääluokiksi nostimme aineistosta esille nousseita 

tukimuotoja.  

 

Työn tekeminen alkoi keväällä 2010, jolloin tutkimussuunnitelmaa valmisteltiin. 

Haastattelut onnistuttiin toteuttamaan hyvin aikataulussa. Varsinaiseen raportin 

kirjoittamiseen olisi voinut olla tarvetta ryhtyä aikaisemmin. Suunnitelmassa 

pysyttiin kohtalaisesti, mutta esimerkiksi tutkimuskysymykset tarkentuivat 

opinnäytetyön tekemiseen liittyvän prosessin aikana. Aineistonkeruu 

menetelmänä teemahaastattelut olivat hyvä keino. Analyysimenetelmän käytön 

suhteen valittiin lopulta kaksi sisällönanalyysin lajia. Valinta mahdollisti kerätyn 

aineiston perinpohjaisen käsittelyn useasta eri näkökulmasta. Psyykkiseen 

kriisiin ja selviytymiskeinoihin liittyvä teoria oli olemassa jo melko aikaisessa 

vaiheessa tekoprosessia. Analyysien teonvaiheessa päädyttiin vasta myös 

aineistolähtöisen analyysiin hyödyntämiseen. Molempien sisällönanalyysien 

lajien hyödyntäminen oli opinnäytetyössä toimiva lähestymistapa. Oppimisen 

kannalta tällainen menettely oli myös hyödyllinen. Tekijöiden näkemykset 

tutkimuksesta olivat pääosin saman suuntaiset. Laadullisen tutkimuksen 

menetelmät olivat sopivia, koska olimme kiinnostuneita ihmisten yksilöllisistä 

kokemuksista läheisen sairastuessa vakavaan sairauteen.  
 

 

5.5 CDS  hanke 

  

Opinnäytetyössä pyrkimyksenä on selvittää, millaisen kriisin läheisen 

sairastuminen aiheuttaa ja vaikuttaako tilanne opiskeluiden jatkuvuuteen. 

Pyrkimyksenä on myös ne keinot, joilla ammattikorkeakoulu voi tukea 

opiskelijoita erilaisten tukea tarjoavien tahojen kautta.  
  

Opinnäytetyömme on osa CDS  hanketta, jonka keskeisenä sisältönä on 

ehkäistä ammattikorkeakouluopiskelijoiden syrjäytymistä. Hankkeen avulla 

pyritään löytämään opiskelijoiden elämästä tilanteita, jotka vaikuttavat 

negatiivisesti opiskeluiden normaalinen etenemiseen. Syrjäytymisen ehkäisyyn 

vaaditaan myös ammattikorkeakoulujen henkilönkunnalta osaamista. Suuri 
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merkitys on sen lisäksi opiskelijoiden keskinäisellä yhteisöllisyydellä. 

Hankkeessa on mukana useita eri ammattikorkeakouluja esimerkiksi 

Satakunnan ammattikorkeakoulu, josta opinnäytetyön aineisto on kerätty. 

(Syrjäytymisen ehkäiseminen ammattikorkeakouluopinnoissa i.a.) 
  

Läheisen sairastuminen on tilanne, jossa koulun tulisi kyetä joustamaan 

opintojen sujuvan jatkumisen mahdollistamiseksi. Mahdolliset lisääntyneet 

poissaolot eivät voi olla syynä opintojen viivästymisellä. Käytännön järjestelyillä 

on yksittäisen opiskelijan kannalta merkitystä opintojen sujuvuudelle. Koulun 

tarjoama tuki näkyy vertaistukena opiskelijakavereilta. Oppilaitostyöntekijän tai 

opettajien antama tuki on myös merkityksellinen asia.  
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6 TUTKIMUSTULOKSET 
 

Tulokset on luokiteltu kriisiä, selviytymiskeinoja ja tukimuotoja koskevaan 

ryhmään. Seuraavassa kappaleessa käsittelemme selviytymiskeinoja.  

 

 

6.1. Sosiaalinen tuki 

Yleisen määritelmän mukaan sosiaalinen tuki ilmenee ihmisten 

välisessä vuorovaikutuksessa ja kanssakäymisessä, sisältäen palautetta tai 

toimintaa, jolla on vaikutusta tuen saajan jaksamiseen ja elämäntilanteeseen. 

(Rättyä 1998, 5; Jantunen 1991.)  

Kriisin eri läpikäyntivaiheissa keskustelulla ja vuorovaikutteisella tukemisella on 

iso merkitys yksilön selviytymiselle. Sokkivaiheen jälkeiselle reaktiovaiheelle on 

ominaista tunteiden käsittely ja asioiden toistuva käsittely. Reaktiovaiheen 

auttamismenetelmä on puhuminen ja tilanteessa ohjaaminen ja sopivan 

informaation tarjoaminen. Nämä olivat myös keskeisimpiä selviytymiskeinoja 

haastatteluissa esille tulleissa tuloksissa. Nostimme teemasta sosiaalinen tuki 

haastattelujen pohjalta tarkastelun kohteeksi keskustelun ja 

vuorovaikutuksellisen tukemisen.  

Useampi haastateltavista antoi ymmärtää keskustelun ja vuorovaikutuksellisen 

kanssakäymisen olleen yksi selviytymiskeino kriisissä. Usein keskustelua 

käytiin sairastuneen ihmisen kanssa, ja avoin keskustelu sairaudesta lähensi 

välejä.  

 Sen jälkeen on avoimesti puhuttu siitä äidin sairaudesta, niin se on tosi 
paljon lähentänyt meidän perhettä  

Keskustelulla ja vuorovaikutuksella oli merkitystä, myös sinä mielessä, että se 

toimi perheen yhteyden avaajana.  

Me oltiin niinku yhdessä perheen kanssa, niinku ruokapöydän ääressä, 
se sano, et mikä on tilanne.  

Ulkopuolista sosiaalista tukea selviytymiskeinona mainitsi käyttäneensä vain 

yksi haastateltavista, omia opintoja ohjaava tutor-opettaja ja harjoittelua ohjaava 

hoitaja.  
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Mä kerroin siellä ihan avoimesti mun ohjaavalle hoitajalle silloin sen mun 
perhetilanteen ja me keskusteltiin siitä.  

Mul on todella ihana tuutoropettaja, jonka kanssa me ollaan keskusteltu 
siit asiasta ja hänen kanssaan.  

Useimmissa haastatteluissa, keskustelu ja vuorovaikutus käytiin kaikkein 

läheisimmän henkilön kanssa, joka juuri usein oli se sairastunut läheinen. 

 

No mä olen aika paljon mun äidin kanssa keskustellu  

Keskustelu ja vuorovaikutuksellinen tukeminen on saattanut toimia sairastuneen 

läheiselle välineenä, ymmärtää sairastunutta läheistään, sekä omia reaktioita. 

Keskustelu ja vuorovaikutus asianomaisten kanssa, auttaa erityisesti läheistä, 

vaikka sairastunut itse ei sitä niin kaipaisikaan.  

Sen jälkeen on avoimesti puhuttu siitä äidin sairaudesta, niin se on 
tosi paljon lähentänyt meidän perhettä  

 

 

6.2 Emotionaalinen tuki 

Emotionaalisen tuki miellettiin haastatteluja lukemalla, toisen ihmisen 

ymmärtämisenä. Se voi olla myös kykyä asettua toisen ihmisen asemaan. Tätä 

koetaan usein ystävyyssuhteissa, lähimpien perhesuhteiden ulkopuolellakin. 

Tämä tuli esille yhden haastateltavan kautta. 

Mut mul on aika hyvin ystävätkin.. ne ymmärtää kans niin kun mun 
tilannetta, meidän äidin lähellä niin meidänkin suhde on lähentynyt.  

Edellä esille tuodut sosiaalisen tuen tekijät; avoimuus, keskustelu ja 

vuorovaikutuksellinen tukeminen ovat kaikki tekijöitä, jotka luovat ymmärrystä 

toiseen ihmiseen. Haastattelussa se tuli ilmi yhden haastateltavan kautta, joka 

mainitsi ystävien kuuluvan tähän joukkoon. Läheisen sairastuttua, roolit 

saattavat myös muuttua niin, että läheinen, joka on saattanut olla oma 

vanhempi tai puoliso, auttava ja tukeva persoona elämässä, hänestä tuleekin 

autettava. Tällöin emotionaalista tukea voi olla vaikeaa saada sairastuneelta 

läheiseltä, ja se haetaan ystävyyssuhteista, tai joissain tapauksissa 

vertaistukiryhmistä. 
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Emotionaalisen tuen vastaanottaminen kriisin eri vaiheissa tulee esille erityisesti 

reaktiovaiheessa, jolloin yksilö käy läpi tunteita, joita kriisi on herättynyt. Tässä 

vaiheessa saatetaan käydä läpi asioita, joita yksilö kokee menettäneensä 

kriisissä tai asioita, joita uhkaa menetys, esimerkiksi sairastuneen läheisen 

kuolema. Myös perhesuhteiden muutos voi aiheuttaa menetyksen, uhan ja 

pelon tunteita. Emotionaalisen tuki voi auttaa yksilöä rakentamaan 

tapahtuneesta selkeää kuvaa. Sokkivaiheessa auttajalta odotetaan toisen 

ihmisen kokonaisvaltaista perustarpeista huolehtimista. Tätä on myös yksilön 

emotionaalinen huolenpito ja kriisin eri vaiheissa emotionaalisen tuen tarve on 

merkittävä. Haastatteluissa se tuli esille siinä, miten emotionaalisen tuen tarve 

saattoi kasvaa sen myötä, mitä avoimemmin yksilö puhui reaktioistaan kriisissä. 

Emotionaalisen tuen merkitys näyttäisi siis kasvavan kriisin eri 

läpikäyntivaiheissa. Tällä päättelimme olevan merkitystä siihen, miten yksilö 

pystyy myöhemmin hyväksymään tapahtuneen asiat. Kriisin mukanaan tuomat 

menetykset ja toisaalta oma yksilöllinen vahvistuminen luovat uuden mielikuvan 

tulevaisuudesta. Tämä on kuitenkin erilaisen kuin ennen kriisiä ja näissä 

vaiheissa yksilöllinen emotionaalisen tuen tarve saattaa vaihdella suurestikin 

avuttomuuden ja haavoittuvuuden, sekä voimaantumisen ja vahvistumisen 

tunteiden välillä. Näiden eri tuen tarpeiden ja määrän vaihtelun huomioiminen 

on tärkeää pyrittäessä tukemaan esimerkiksi ammattikorkeakoulu opiskelijan 

yksilöllistä selviytymistä. Emotionaalisen ja seuraavassa kappaleessa esille 

tulevan henkisen tuen tarve saattaa eri elämänalueilla olla hyvin vaihteleva. 

Opinnoissa se saattaa merkitä keskittymistä yksipuolisesti asioihin, pelkästään 

opiskeluihin, ja välien katkeaminen perheeseen. Huono tai olematon tuki 

yhdessä omien heikkojen selviytymiskeinojen kanssa, voi aiheuttaa sen, että 

suhde sairastuneeseen ydinperheeseen saattaa muuttua liian raskaaksi. 

Kuitenkin tämä voi olla myös yksilön kriisin läpityöskentelyvaiheessa tarvitsema 

puolustuskeino.  
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6.3 Henkinen tuki 

 

Läheisen sairastuminen perheessä voi toimia sosiaalisen integraation 

välineenä. Yhteisöön (perheeseen) syntyy uudenlainen identiteetti ja me-henki. 

Tällä voi olla hyviä ja huonoja vaikutuksia. Usein perheenjäsenten antama tuki 

on hyvin pitkäkestoista ja sillä saattaa olla negatiivista vaikutusta. On 

mahdollista tavallaan välittää liikaa (Rättyä 1998, 5). Perheen yhteisen 

sairauden hoito voi olla sitovaa, omaa identiteettiä vääristävää. Liiallisen tai 

heikkolaatuisen sosiaalisen tuen sivuvaikutuksia ovat esimerkiksi autettavalla, 

että se pakottaa hänet sairaan rooliin (Kumpusalo 1991, 28). Tämä voi myös 

tapahtua toisinpäin, sairaus perheessä pakottaa hoitajan rooliin. Aineistosta 

nostimme esille yhteisöllisyyden henkisen tuen ilmentäjänä. 

 

Henkiseen tukemiseen ei välttämättä tarvita uskonnollisia kytköksiä. 

Ei me olla mitenkään e  

Hyvässä mielessä tiivis yhteisö luo turvallisuutta ja hoitaa koko perhettä. 

Kun veli on kehitysvammainen ja kun on niin tiivis perhe kun 
meilläkin ja heil on 2 vuotta ikäeroa,  niin tota se...se kuvio on niin 
semmoinen, et me ollaan niin sidoksissa toisiimme sisarukset.  

Meillä on sillee et mamma ja pappa asuu heiän poikansa kanssa, 
eli mun eno on siellä, et heil on kaks lasta, mun eno ja äiti, sillee 
ollaan kaikki siin oikeestaan yhes.  

Yhteisöllisyyden hyvät ja huonot puolet ovat siinä, että oikein toimiessaan, se 

voi olla tukevaa, mutta se voi myös olla sitovaa. 

  

 

6.4 Aineellinen ja instrumentaalinen tuki 

Tärkeää on kriisin vaiheissa saada tietää, että ulkopuolista, ammatillista apua 

on saatavilla ja sitä voi hakea, jos tarvitsee. Tällöin voimia voi antaa ajatus, että 

jos itse en enää jaksa, tiedän paikan, josta haen apua, vaikka sitä ei itse 

käyttäisikään. Tämä voi luoda tilanteesta siedettävämmän, ja vähentää 

ahdistusta ja pelkoa, sen edessä, että ei tiedä mihin sairaus johtaa. Tieto avusta 
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voi myös antaa uskoa tilanteeseen, että tällaiset asiat eivät ole tuntemattomia, 

näitä on sattunut muillekin ihmisille.  

Sanotiin että olisi mahdollista saada just ihan psykologin, vois 
päästä jutulle. Ja mää pyrin siihen että mää teen omat juttuni.   

Kun mää olin siel harjoittelussa niin se oli mulle semmonen 
 

Mä itse en ollut mun vanhemmat niin ku tarjoskin mulle sitä 
mahdollisuutta, et mäkin  

No ei siis tavallaan se oli siinä lapsenhoidossa kiinni, et tavallaan 
se  

Aineistosta nostimme esille käytännön tukemisen aineellisen ja 

instrumentaalisen tuen ilmentäjänä. Käytännön tekeminen voi auttaa fyysisesti 

rasittunutta ihmistä. Sairastuneen läheinen voi kokea psykosomaattista oireilua, 

unettomuutta, ruokahaluttomuutta, ja yleensä haluttomuutta käytännön asioiden 

hoitamiseen. Omainen voi myös olla väsynyt. 

 

 

6.5 Tiedollinen tuki 

 

Tiedollinen tuki sisältää opetusta, neuvontaa, palautetta ja harjoitusta.  

Tiedollinen tuki sisältää myös informaatiota ongelmien ratkaisemiseksi, 

päämäärään pääsemiseksi (Rättyä 1998, 4.) Aineistosta nostimme esille 

merkittävänä tuen antamisen muotona saatua informaatiota.  

Mun vanhemmat sai tosi paljon apua silloin tuolta 
syöpäyhdistyksen kautta. Niin siellä tarjotaan läheisille. Mä itse en 
ollut mut vanhemmat niin ku tarjoski mulle sitä mahdollisuutta, et 
mä voisin käydä puhumassa jotain, mut mä vaan sanoin, et ei mulla 
ole tarvetta sellaiseen.   

No ehkä mun mielest täs koko prosessis omaisten informoiminen 
on ollu aika heikkoo.  

No siis kyllä varsinki ku on kyseessä nuori potilas, et hänki 23 
täyttää vasta. Jotenki hyvin otettiin mukaan. Ja perheellekin 
annettiin informaatiota.  
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Saatu informaatioa auttaa jäsentämään tunteita ja kokemuksia, joita 

sairastuminen herättää. Saadulla informaatiolla voi olla paljon merkitystä siihen, 

miten sairastuneen läheinen suuntaa elämäänsä eteenpäin. Oikea tietoa auttaa 

myös rakentamaan realistista kuvaa tilanteesta. Infromaatioa ja tieto voi toimia 

tukena ja selviytymiskeinona silloinkin, kun ei jaksa tai ei ole mahdollisuutta 

tunnetasolla käydä läpi esimerkiksi surua, mitä sairastuminen herättää. 

 

 

6.6 Kriisistä selviytyminen 

 

Sokkivaihetta kuvattaessa haastateltavat ilmaisivat monenlaisia reaktioita. 

Analyysirungossa sokkivaihe määriteltiin lyhytkestoiseksi tilanteeksi, jossa 

ihminen ei ole kykeneväinen vastaanottamaan asioita todellisina. (Cullberg 

1991, 142 143; Kiiltomäki & Muma 2007, 15.) 

 

 Ensiks tietenkin aloin huutamaan ihan täyttä huutoa ja itkemään.  

 No se tuli oikeestaan aika sillain puun takaa.  

 

Pitkäaikaisesti sairaan läheisen sairastuminen ensimmäistä kertaa ilmeni 

haastateltavissa eri tyyppisinä reaktioina verrattuna lyhytaikaiseen sairauteen.  

 

 Kai mää nyt, vähän niinku sokissa.  

 

Sokkivaiheen reaktioita haastateltavat kuvasivat yksilöllisesti. Osa 

haastateltavista kuvasi tilannetta jäsentyneemmin kuin toiset. Sokkivaihe oli 

erotettavissa useamman haastateltavan kohdalla.  

 

Reaktiovaihe määriteltiin analyysirungossa tilanteeksi, jossa ihmisen 

puolustusmekanismit käynnistyvät ja tunteet saavat vallan.. Haastateltavat 

kuvasivat tunteita läheisen sairastumisen aiheuttaman kriisin alkuvaiheessa. 

(Cullberg 1991, 143-144; Kiiltomäki & Muma 2007, 18.) 
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No ei just vihaa, tai no ehkä alussa pientä miestä kohtaa, että ai 
jaa, aiotko sinä nyt jättää meidät kahdestaan.  
 

 Minun mielestäni se oli niin kun aivan väärin, et mun veljeni 
sairastui siihen.  

 

 

Työstämisvaiheella tarkoitettiin tutkimuksessa tilannetta, jossa ihminen 

hyväksyy tapahtuneen ja työstää sitä erilaisia keinoja apuna käyttäen. 

Keskustelu on monelle hyvä tapa asian käsittelemisessä, mutta myös muut 

keinot ovat mahdollisia. Keskustelun käyttäminen nousi haastatteluissa selvästi 

eniten esille. Käytännön tekeminen oli myös yksi tapa työstää asiaa. 

Esimerkiksi opiskeluihin keskittyminen tai lapsenhoitaminen olivat tapoja 

käsitellä koettua. Samoin tiedon saaminen sairaudesta koettiin asian 

työstämistä helpottavana tekijänä. (Cullberg 1991, 151-152; Kiiltomäki & Muma 

2007, 18-19.) 

 

Kyllä minä silleen tosi avoimesti puhun, että se on minulla paras 
keino, siis käydä vaikeita asioita l  
 
 No mä olen aika paljon mun äidin kanssa keskustellut.  
 
Siinä tavallaan se oli lapsenhoidossa kiinni, että tavallaan se 

suruaika meni siinäkin silleen.   
 

 

Uudelleensuuntautumisvaihe määriteltiin analyysirungossa tilanteeksi, jossa 

ihminen pystyy jo eheästi suuntautumaan tulevaan. Kriisi voidaan kokea 

vahvistavana asiana elämänkulussa. Kriisin kokemuksen voidaan ajatella myös 

vaikuttaneen myönteisesti ihmisen inhimilliseen kasvuun. Haastateltavat kokivat 

pystyneensä käsittelemään kriisin ja jatkamaan elämäänsä eteenpäin.(Cullberg 

1991, 153-154; Kiiltomäki & Muma 2007, 20.) 

 

Jos ei tätä mun veljeni tapausta olisi ollut niin en minä välttämättä 
olisi semmoinen äiti, kun mää olen tällä hetkellä. Tietyt asiat on niin 
kun kolahtanut omassa itsessä.  
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 Minä uskoisin, että se auttanut varmaan koko meidän perhettä. 
Että sitten niin kun kaikki on alkanut tutkiin itseäänkin, on kyllä 
auttanut.   
 
Nyt se on jäänyt vähän unohduksiin, kun parempi se on vaan 

jatkaa elämää, et ei niinku   jäädä sitä miettimään.2  
 

 

6.7 Tukimuodot  

 

Tutkimuskysymyksemme on mitä tukimuotoja on tarjottu. Aloitimme 

aineistolähtöisen sisällönanalyysin pelkistämällä aineistoa. Etsimme 

haastatteluista, mitä tukimuotoja opiskelijat kriisin eri vaiheissa olivat käyttäneet 

ja luokittelimme nämä alaluokiksi. Alaluokiksi muodostui eli tarjottuja 

tukimuotoja oli neuvottelu, kirjeitse lähestyminen, osastolla tarjottu apu, apu 

yhdistykseltä, koulun apu, diakoninen apu, sekä informointi. 

 

Näistä alaluokista muodostimme edelleen yläluokkia. Yläluokiksi erilaista 

tukimuodoista, joita opiskelijoille oli tarjottu, muodostui hengellinen apu, koulun 

tuki ja ammatillinen tuki.  

 
Yhden haastateltavan omaisia oli lähestytty kirjeitse seurakunnasta. Myös koulu 

oli ohjannut opiskelijaa diakonin luo. 

 
Kertoi, että kotiin tuli seurakunnasta kirjeitä, mutta ei hakenut, 

kokenut tarvitsevansa.  
 
Mul on todella ihana tuutoropettaja, jonka kanssa me ollaan 

keskusteltu siit asiasta ja hänen kanssaan mä olen voinut käydä 
keskustelemassa ja sitten hän tarjos mul koulu tätä diakonissaa, 
mutta mä totesin et en tota halua.  
 

 
Haastatteluista käy kuitenkin ilmi, että hengellistä apua opiskelijat eivät olleet 
käyttäneet. 
 
 
Koulu oli tarjonnut psykologin, tutor-opettajan ja diakonin apua. Koulun 

tarjoamaa apua oli melko vähän. Yhdelle haastateltavista oli tarjonnut opettaja 

joka oli ohjannut opiskelijaa myös diakonissan luo, mutta opiskelija ei kokenut 

tarvitsevansa tarjottua apua.  
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Mul on todella ihana tuutoropettaja, jonka kanssa me ollaan 

keskusteltu siit asiasta ja hänen kanssaan mä olen voinut käydä 
keskustelemassa ja sitten hän tarjos mul koulu tätä diakonissaa, 
mutta mä totesin et en tota halua.  

 
Silloin kun mää aloitin, niin täällä oli just, sanotiin että olisi 

mahdollista saada just ihan psykologin, vois päästä jutulle, mietin 
sitä silleen et jos tulisi tarve, mutta mää en ole kokenut nyt missään 
vaiheessa että olis sellasta.  

 
 

Ammatillista tukea oli tarjottu hoito-osastolta. Kolmannen sektorin puolesta oli 

tarjottu apua koko perheelle, myös potilaan läheisille. Yksi haastateltavista 

mainitsi, että läheisten informointi oli heikkoa.  

 

Meillä oli kerran silloin kun meidän äiti oli siellä avo  osastolla 
muutama vuosi sitten niin oli semmoinen..niin kun et pyrittiin 
saamaan perhe semmoiseen yhteen sessioon. Käytäs läpi ihan niin 
kun silleen että ne lääkärit sanois, että mikä meidän äidillä on ja 
tälleen näin. Minä ja mun isä oltiin sellaisessa että me oli sellainen 
piiri siinä ja ne oli ne kaikki äidin lääkäri ja sitten ne kysy just että 
miltä musta tuntuu.  

 
 
Mun vanhemmat sai tosi paljon apua silloin tuolta 

syöpäyhdistyksen kautta. Niin siellä tarjotaan läheisille. Mä itse en 
ollut mun vanhemmat niin ku tarjoskin mulle sitä mahdollisuutta, et 
mäkin voisin käydä puhumassa jossain, mut sit mä vaan sanoin, et 
ei mul ole tarvetta sellaiseen.   

 

No ehkä mun mielest täs koko prosessis omaisten informoiminen 
on ollu aika heikkoo.  

 

 

Aineistolähtöisen sisällönanalyysin perusteella, yksilön sisäisestä 

elämänhallinnasta nousevat tekijät ja voimavarat ovat kaikkein tärkeimpiä ja 

oleellisempi yksilön selviytyessä kriisistä. Ulkopuolisia selviytymiskeinoja 

käytetään, mikäli omat sisäiset voimavarat eivät riitä. Hyvällä ulkopuolisella 

tuella voidaan vaikuttaa positiivisesti yksilön sisäiseen elämänhallintaan. 

Diakonisessa hoitotyössä tämä voi olla esimerkiksi toivon kokemuksen 

ylläpitämistä ja vahvistamista keskusteluin, psykologiassa puhutaan 

selviytymiskäyttäytymisestä ja sen tukemisesta esimerkiksi sosiaalisen tuen eri 
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muodoin. Yksilöllisiä selviytymiskeinoja voidaan tukea esimerkiksi vahvistamalla 

niitä alueita, joissa yksilö on heikko. Esimerkiksi tarjotaan empaattista tukea 

henkilölle, jonka oma sanavarasto kuvaamaan tilannettaan ja tunteitaan on 

heikko. Tai tarjotaan aineellista apua hänelle, joka kokee taloudellista puutetta 

sairauden aiheuttamassa ahdingossa. Näin tuen eri muodoilla voidaan 

vahvistaa yksilön sisäistä elämänhallintaa, ja sisältä nousevia 

selviytymiskeinoja. Voi olla, että yksilö tarvitsee kaikkia näitä tuen eri muotoja, 

tai tuen eri muotojen tarve voi myös vaihdella kriisin eri vaiheissa. 

Opiskeluympäristössä tämä voi tulla esille monenlaisena yhdessä tekemisen 

tarpeena, esimerkiksi tutor-toiminnassa. Muiden opiskelijoiden osoittama tuki 

voi olla arvokasta hänelle, joka käy opintojen aikana läpi esimerkiksi sairauden 

aiheuttamaa kriisiä. Opiskelijoiden keskinäiseen yhdessä toimimiseen 

kannustamalla ja siihen mahdollisuuksia luomalla, voidaan myös ehkäistä 

opiskelijoiden syrjäytymistä opinnoista.  
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7 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

 

Työn tavoitteena oli selvittää läheisen sairastumisen aiheuttamaa kriisiä 

opiskelijan näkökulmasta. Kriisi jaoteltiin neljään vaiheeseen, joihin myös 

teemahaastattelut perustuivat. Kriisin kokemus kävi haastatteluissa ilmi 

yksilöllisesti. Osalle haastatteluista ensireaktiot olivat selkeät. 

Pitkäaikaissairaiden läheisille selkeän sokkivaiheen erottaminen oli 

hankalampaa. Uudelleen toistuvat sairastumiset aiheuttivat stressiä ja 

jännitystä.  Selviytymistä tukivat kaikkien haastatteluiden mukaan parhaiten 

vuorovaikutus ja käytännön tekeminen. Keskustelu onkin kriisin eri vaiheissa 

hyvä tapa asian käsittelylle. Kriisin työstäminen vuorovaikutuksen keinoin on 

tulosten mukaan toimivin keino.  Kriisin kokemuksen prosessimaisuus kävi ilmi 

haastatteluista. Kaikille haastatelluille kriisin läpikäyminen oli muodostunut 

voimavaraksi.  

 

Tulosten mukaan läheisen sairastuminen on siis elämän kriisitilanne. Läheisen 

näkökulman huomioiminen on keskeistä tällaisissa tilanteissa. Jos läheinen 

kokee elämässään yksinäisyyttä, on mahdollista, että kriisi aiheuttaa hänellä 

vakavia ongelmia. Kriisin kokemus voi johtaa esimerkiksi alkoholin 

väärinkäyttöön. Yksinäisyys tai lähiomaisten puuttuminen voi olla ongelmallista 

sairastuneen läheiselle. Jatkotutkimus aiheena voisikin olla selvittää, miten 

läheisten puuttuminen vaikuttaa elämän kriisien käsittelyyn. 

 

Haastatteluista etsittiin, mitä selviytymiskeinoja ammattikorkeakouluopiskelijat 

kriisin eri vaiheissa ovat käyttäneet. Selviytymiskeinot oli jaoteltu 

emotionaaliseen tukeen, henkiseen tukeen ja hengelliseen tukeen, sekä 

tiedolliseen ja aineelliseen ja instrumentaaliseen tukeen.  Kaikki nämä tuen eri 

muodot näkyivät haastatteluissa. Vuorovaikutuksen koettiin lisäävän avoimuutta 

perheessä sairauden aiheuttaman hämmennyksen keskellä. Sosiaalista tukea 

oli jaettu keskustelun ja vuorovaikutuksen muodossa myös muun kuin 

primaaritason eli perheen ja läheisten kesken. Sosiaalisena selviytymiskeinona 
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toimi myös vuorovaikutuksellinen tukeminen tertiaaritasoon kuuluvan henkilön 

kanssa, esimerkiksi opettajan tai viranomaisen.  

 

 

Toinen käytetty tuen muoto oli emotionaalinen tuki. Tämä koettiin toisen 

ihmisen ymmärtämisenä. Sairastunutta läheistä, mutta enemminkin 

sairastumisen aiheuttamaa elämäntilannetta pyrittiin yhdessä läheisten kanssa 

käytyjen keskustelujen keinoin ymmärtämään. Tämä nousi esille haastatteluissa 

ns. selviytymiskäyttäytymisenä kriisissä.  

 

Opinnäytetyön tarkoituksemme oli selvittää mitä tukimuotoja 

ammattikorkeakoulu opiskeluympäristönä voi tarjota. Vuorovaikutuksellinen 

keskustelu esimerkiksi ohjaavan opettajan kanssa koettiin hyväksi. 

Koululaitoksessa se voi olla esimerkiksi opintoja ohjaava tutor-opettaja, joka 

haastatteluissakin mainittiin. Hengellinen apu oli opiskelijoiden saatavilla. 

Todennäköisesti ihmisen oma elämänkatsomus vaikuttaa suurelta osin siihen, 

käytetäänkö tällaista tukea.  

 

Sosiaalisen tuen eri muotojen toteutumista ja tarvetta oli tutkittu useissa eri 

tutkimuksissa. Useissa tutkimuksissa tuki yhdistettiin erilaisiin somaattisiin 

sairauksiin. Tutkimuksessa ei rajattu somaattisia sairauksia ja psyykkisiä 

sairauksia. Ajatuksena oli, että sairauden herättämät tunteet, uhat ja pelot ovat 

sekä somaattisissa, että psyykkisissä sairauksia yhtä ilmeisiä. Jollain tapaa 

esimerkiksi pitkäaikaissairaus haavoittaa ja muuttaa perheen elämää.  

 

Työn diakoninen näkökulma tulee esille lyhyesti toivon käsitteen kautta. Toivo 

on prosessi, joka elää mukana sairauden eri vaiheissa, ja tulee esille 

esimerkiksi avoimena vuorovaikutuksena ja keskusteluna tai toisen ihmisen 

henkisenä tai hengellisenä tukemisena tai muunlaisena sosiaalisen tuen 

osoittamisena. Toivo hengellisenä tai henkisenä kokemuksena on eheyttävä. 

Useissa haastatteluissa toivon näkökulma oli mukana, vaikka siitä ei suoraan 

puhuttu. Ajattelimme sen tuleen esille siinä, että haastateltava pystyi avoimesti 

kertomaan omasta elämäntilanteestaan, tapahtuneista vaiheista läheisen 

sairastumisen aikana, ja hän oli valmis käymään läpi ja muistelemaan kriisiä 
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uudestaan haastattelun aikana ja oli valmis tuomaan esille, mitä tuke oli 

käyttänyt kriisin eri vaiheissa. Psykologiassa tätä kutsutaan 

selviytymiskäyttäytymiseksi. Teoriaosuudessa toimme myös lyhyesti esille 

elämänhallinnan näkökulman.  

 

Teemahaastattelut oli tutkimuksessa toimiva menetelmä. Haastattelut 

mahdollistavat vapaamuotoisen keskustelun teemojen mukaan. Haastatteluissa 

pyrittiin tukemaan haastateltavien oma-aloitteista kuvausta elämäntilanteestaan. 

Tarkoituksena ei ollut läheisen sairastumisen aiheuttaman kriisin nostaminen 

uudelleen pintaan. Haastattelut pyrittiin järjestämään rauhallisessa paikassa 

haastateltavien toiveita kunnioittaen. Aiheena olleen asian arkaluontoisuus 

huomioitiin ainakin luottavuuden näkökulmasta.  

 

Tutkimussuunnitelma muokkautui jonkin verran työn toteuttamisen aikana. 

Tutkimuskysymykset tarkentuivat ja laajenivat. Haastatteluissa onnistuttiin 

kartoittamaan tutkimuskysymysten mukaisia aiheita kohtalaisen hyvin.  
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LIITE 1 

 

HAASTATTELUTEEMAT: KRIISIN VAIHEET 

 

1.KRIISIN VAIHE, esitraumaattinen vaihe, sokkivaihe 

- kuka läheinen sairastui 

- mitä asioita ja tapahtumia sairastumiseen liittyi 
- mitkä olivat ensimmäiset reaktiot, ajatukset, teot ja tunteet 
- mitä muutoksia sairastuminen toi elämään 
- saatu informaatio ja tuki ensivaiheessa 

2. KRIISIN VAIHE, reaktiovaihe 

- läpikäynti 

- miten on kokenut asiat 
- pystyykö käsittelemään tunteita ja ajatuksia, joita sairastumiseen liittyi 
- ympäristön asenteet ja reaktiot 
- keneltä hakenut/saanut tukea 
- millaisia selviytymiskeinoja käyttänyt 
- tunnekokemukset, uhat, pelot 
 
3. KRIISIN VAIHE, käsittelyvaihe, työstämisvaihe 
 

- stressin oireita, pahoinvointia, unettomuutta jne. Kognitiiviset, fyysiset ja 
emotionaaliset käyttäytymisoireet 
- minäkuvan muutos, oma muutosprosessi, läheisen sairauteen sopeutuminen, 
miten muuttanut omakuvaa, tai kuvaa läheisestä 
- ongelmat; päihteitä, lääkkeet,  psykofysiologisia ongelmia; ahdistus, 
masennus jne. 
- ovatko perhesuhteet lähentyneet 
- ovatko normaalit arjen asiat säilyneet (opiskelu) 
- kokeeko menettäneensä/ saaneensa jotain 
-tulevaisuuden suunnitelmat, suhde opintoihin 
  
 

4. KRIISIN VAIHE, uudelleen työstämisen vaihe, normalisointivaihe 
 
- mitä nyt edessäpäin, mikä vaihe sairaudessa, ovatko kriisin vaiheet  
uusiutuneet, missä vaiheessa kokee menevänsä. 
- haluaako kertoa vielä jotain 
 
(Cullberg, Johan 1991) 
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LIITE 2 

Sähköposti  

 

Hei! 
  

Olemme sairaanhoitaja + diakonissaopiskelijoita Diakonia - amk:sta Porista. 

Olemme edenneet opinnoissamme opinnäytetyön tekovaiheeseen. 

Aiheeksemme olemme valinneet läheisen sairastumisen opiskelijan 

näkökulmasta.  
  

Tarkoituksenamme on selvittää, millä keinoin sairastumisen aiheuttamasta 

tilanteesta selvitään. Jos omassa lähipiirissäsi esimerkiksi perheenjäsenellä tai 

asuinkumppanilla on jokin vakava sairaus tai hän on sellaisen 

aikaisemmin joutunut kokemaan, olisimme kiinnostuneita kokemuksistasi tässä 

tilanteessa. Pyydämme ystävällisesti sinua ottamaan yhteyttä meihin 

sähköpostitse.  
  

Hyvää alkavaa syksyä! 
  

terveisin Sanna Kelkka ja Tiina Palander 
  

tiina.palander@student.diak.fi  Sanna.Kelkka@student.diak.fi 
  

Ohjaavat opettajat: Kristiina.Riikonen@diak.fi ja Mika.Nokelainen@diak.fi 
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