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Tämän tuotokseen painottuvan opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä opaslehtinen Pir-

kanmaan sairaanhoitopiirin hoitajille ammatillisesta surutyöstä potilaan kuollessa. Teh-

tävänä oli käsitellä surua ja potilaan kuolemaa hoitajan näkökulmasta sekä hoitajien 

suruun liittyviä selviytymiskeinoja. Opinnäytetyön työelämäyhteytenä toimi Pirkan-

maan sairaanhoitopiiristä opetushoitaja ja projektisuunnittelija. 

 

Kuolema on läsnä kaikessa hoitotyössä ja se vaikuttaa voimakkaasti ympäristöönsä. 

Kuolema on aina arvokysymys, vaikka se on hoitajan näkökulmasta ammatillista ja ar-

kista. Potilaan kuollessa ihmisenä oleminen ja ammatillisuuden yhdistäminen voi olla 

vaikeaa. Hoitajan ammatillisuus rakentuu koulutuksen ja kokemuksen kautta. Kuole-

maan liittyvien kokemusten hyödyntämisestä on apua ammatillisessa kasvussa.  Kuole-

man jälkeen hoitaja käy läpi kuolemaan liittyviä asioita ja erilaisten hoitotyön toiminto-

jen aloittaminen voi olla vaikeaa.  

 

Potilaan kuolema voi herättää hoitajassa monia erilaisia ja ristiriitaisia tunteita. Surun 

kohtaaminen on yksi hoitotyön vaativimmista osa-alueista, koska se kuluttaa fyysisiä ja 

psyykkisiä voimavaroja. Hoitajan surun voimakkuuteen vaikuttaa muun muassa poti-

laan ikä ja kuoleman syy sekä hoitosuhteen laatu ja pituus. Eniten tunteita herättävänä 

pidetään lapsipotilaan kuolemaa. Surureaktio ja sen ilmenemismuodot ovat hyvin yksi-

löllisiä. Hoitajan on tärkeää tunnistaa oma surureaktionsa, jotta hän pystyy käsittele-

mään ja purkamaan tunteitaan. Opinnäytetyössä esitettyjen suruun liittyvien selviyty-

miskeinojen avulla pystyy käsittelemään suruaan ja toimimaan ammattilaisena työssään. 

Teoriasta keskeisimmiksi hoitajien suruun liittyvistä selviytymiskeinoista nousivat hen-

kilökohtaiset selviytymiskeinot, työyhteisön tuki sekä työnohjaus ja debriefing eli jälki-

puinti. 

 

Opaslehtinen muodostui teoreettisen tiedon pohjalta. Opaslehtisen tavoitteena oli saada 

hoitajia tiedostamaan tunteensa potilaan kuollessa ja käsittelemään niitä. Kehittämiseh-

dotuksena on, että opinnäytetyömme aiheesta voisi tuottaa tutkimuksen, jossa selvitet-

täisiin sairaanhoitajien työssä kokemien tunteiden vaikutusta työhyvinvointiin ja työssä 

jaksamiseen. Aiheesta voisi tehdä myös laadullisen tutkimuksen, jossa selvitettäisiin 

hoitajien kokemia tunteita potilaan kuollessa tai kuinka hoitajat käsittelevät omaa suru-

aan.  
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ABSTRACT 

Tampereen ammattikorkeakoulu 

Tampere University of Applied Sciences 

Degree Programme in Nursing and Health Care 

Option of nursing 

 

SUVI SOKKA & JONNA VESTERINEN:  

Professional grief work when a patient dies 

- A leaflet for hospital nurses 

 

Bachelor's thesis 40 pages, appendices 7 pages 

October 2012 

The purpose of this thesis was to make a leaflet for hospital nurses that concerns profes-

sional grief work when a patient dies. Grief and the patient's death from the perspective 

of a nurse is the main focus but also nurses' grief-related coping strategies have been 

regarded.  

Death is present in all nursing and strongly influences the whole working environment. 

Death is always a question of value, even if it is professional and relatively normal from 

the perspective of a nurse. Combining humanity and professionalism can be difficult 

when a patient dies. The professionalism of a nurse grows with education and experi-

ence. Different experiences from death will help professional growth. After the death of 

a patient nurses go through a variety of issues related to death and because of that it can 

be difficult to start normal nursing activities.  

The patient's death can raise many different types of mixed emotions. Accepting your 

own grief is one of the most demanding areas in nursing, as it consumes both physical 

and mental resources. The intensity of a nurse’s grief is affected by the patient's age and 

cause of death as well as the type and length of the care. The death of a pediatric patient 

is considered to be most overwhelming for nurses. Reactions to grief are very individu-

al. As a nurse, it is important to identify your own grief reaction, so that you are able to 

process your feelings. The coping strategies presented in this thesis help nurses to pro-

cess their grief and to act as a professional in every-day work. Personal coping strate-

gies, organizational support, counseling, and debriefing were key concepts in this study.  

The leaflet was formed on the basis of theoretical knowledge. The aim was to make 

nurses aware of the fact that they have a right to grieve a patient's death, and that the 

identification of one's own emotions is important to nurses’ well-being at work. Further 

research to find out how emotions affect nurses’ work and coping is proposed here.  

Key words: grief, death, emotion, coping strategies 
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1 JOHDANTO 

 

 

Viime vuosikymmenien aikana suomalaisten elinaika on pidentynyt huomattavasti. 

Elinajanodote vuonna 2008 oli naisilla 83 vuotta ja miehillä 76,3 vuotta. Vuonna 2010 

Suomessa kuolleiden määrä oli 50 890. Niistä 138 oli alle vuoden ikäisiä lapsia ja 92 1-

14-vuotiasta.  Tämä luku on suurin seitsemääntoista vuoteen ja kuolleiden määrä oli 

1000 henkilöä enemmän kuin 2009. (Kuolleet 2011.) Nykyään Suomen lapsikuolleisuus 

on maailman pienimpiä, johtuen pääosin tapaturmakuolleisuuden vähenemisestä (Lap-

sikuolleisuus 2011).  

 

Erjannin & Paunonen-Ilmosen (2004) teoksessa hoitotyötä on kutsuttu tunnetyöksi ja 

hoitaja joutuu usein työssään inhimillisten tunteiden kaaokseen kohdatessaan kuolemaa 

(Erjanti & Paunonen-Ilmonen 2004, 129). Hoitajat kokevat usein ensimmäisten työ-

vuosien aikana kuoleman pelottavaksi ja siihen voi liittyä hyvin voimakkaitakin tunteen 

purkauksia. Siihen kuinka voimakkaita ja millaisia tunteita hoitaja tuntee potilaan kuol-

lessa, vaikuttaa muun muassa potilaan ikä, sairauden laatu, hoitosuhteen pituus ja lähei-

syys. Hoitajan kokemiin tunteisiin vaikuttaa myös hoitajan persoonallisuus. (Koistinen 

1996, 17.)  

 

Surua ja siitä selviytymistä on tutkittu sekä omaisten että potilaan näkökulmasta. Tut-

kimusalue on tärkeä, sillä länsimaissa kuollaan yleensä sairaaloissa tai muissa hoitolai-

toksissa. Tämän vuoksi hoitajan työnkuvaan kuuluu olennaisesti vainajien kohtaaminen. 

Surun kohtaaminen on yksi hoitotyön vaativimmista osa-alueista, koska se kuluttaa hoi-

tajan fyysisiä ja psyykkisiä voimavaroja. Kuolemasta johtuvaa surua pidetään eettisesti 

ja emotionaalisesti arkaluonteisena tutkimuskohteena, koska siitä puhuminen on usein 

ihmisille vaikeaa ja siihen liittyviä tunteita peitellään. (Kaunonen, Laakso & Paunonen-

Ilmonen 2001, 277–279.) 

 

Ammatillisessa surutyössä ihmisenä oleminen ja ammatillisuuden yhdistäminen poti-

laan kuollessa on vaikeaa (Lähteenoja & Laine 2009, 463). Potilaan kuoleman jälkeen 

hoitaja käy läpi kuolemaan liittyneitä asioita ja erilaisten toimintojen aloittaminen voi 

olla vaikeaa (Erjanti & Paunonen-Ilmonen 2004, 152). Suruun liittyvien selviytymiskei-

nojen avulla hoitaja pystyy käsittelemään suruaan ja toimimaan ammattilaisena työssään 

(Kiiltomäki & Muma 2007, 137). 
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Olemme rajanneet opinnäytetyömme surun käsittelemiseen ammatillisesta näkökulmas-

ta potilaan kuollessa. Päätimme aiheemme työelämäpalaverissa työelämäohjaajien avus-

tamana. Opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä opaslehtinen Pirkanmaan sairaanhoito-

piirin hoitajille ammatillisesta surutyöstä. Valitsimme opinnäytetyön aiheeksi surun 

kohtaamisen hoitotyössä hoitajien näkökulmasta, koska aihetta on tutkittu vähän. Surus-

ta löytyy paljon tutkimustietoa, sekä surun käsittelystä omaisten näkökulmasta. Koulus-

sa aihetta on myös käsitelty vähän, joten tulevina sairaanhoitajina aiheesta on meille 

hyötyä.  
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2 TARKOITUS, TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 

 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä opaslehtinen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hoi-

tajille ammatillisesta surutyöstä.  

 

Opinnäytetyön tehtävät: 

 1. Mitä on suru hoitajan näkökulmasta? 

2. Miten potilaan kuolema vaikuttaa hoitajaan? 

3. Miten hoitaja voi käsitellä omaa suruaan? 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on, että hoitajat tiedostavat tunteensa potilaan kuollessa ja 

käsittelevät niitä. Opinnäytetyömme sisältää suruun liittyviä selviytymiskeinoja potilaan 

kuollessa, joita hoitajat voivat hyödyntää ammatillisessa surutyössään. Opinnäytetyös-

tämme on hyötyä hoitajille, jotka kohtaavat työssään kuolemaa.  
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3 TEOREETTINEN LÄHTÖKOHTA 

 

 

Valitsimme pääkäsitteiksi ammatillisen surutyön ja selviytymiskeinot, koska opinnäyte-

työmme käsittelee hoitajien surua ja surusta selviytymistä potilaan kuollessa. Olemme 

jakaneet ammatillisen surutyön kolmeen alaotsikkoon, jotka ovat ammatillisuus, poti-

laan kuolema ja suru. Lisäksi olemme jakaneet selviytymiskeinot neljään alaotsikkoon, 

joita ovat henkilökohtaiset selviytymiskeinot, työyhteisön tuki, työnohjaus ja debriefing 

(kuvio 1). Olemme tehneet opinnäytetyön tuotoksena hoitajille opaslehtisen, josta löy-

tyy suruun liittyviä selviytymiskeinoja potilaan kuollessa. 

 

 

 

 

KUVIO 1. Teoreettinen lähtökohta  

  

Ammatillinen 
surutyö 

Ammatillisuus 

Kuolema 

Suru 

Selviytymiskeinot 

Henkilökohtaiset 
selviytymiskeinot 

Työyhteisön tuki 

Työnohjaus 

Debriefing 
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3.1 Hoitajan ammatillisuus 

 

Tässä opinnäytetyössä käsitellään hoitajan ammatillisuutta ja sen horjumista tilanteissa, 

joissa potilas on kuollut. Ammatillisuus rakentuu hoitajan koulutuksen ja kokemuksen 

kautta (Snellman 2008, 97). Ammatillisuuden periaatteeseen kuuluu, että hoitaja toimii 

työssään eettisten arvojen ja periaatteiden, sekä koulutuksessa ja työssä hankkimiensa 

tietojen ja taitojen mukaisesti. Eettisyyteen kuuluu, että hoitaja noudattaa toiminnassaan 

ihmisoikeuksia, ihmisarvoa ja potilaiden oikeuksia koskevaa lainsäädäntöä. (Kassara, 

Paloposki, Holmia, Murtonen, Lipponen, Ketola & Hietanen 2004, 15, 24.) Ammatilli-

suudella voidaan käsittää hoitotyössä työtehtäviin liittyvät velvollisuudet, kuten poti-

lashoito ja työtaitoihin liittyvät velvollisuudet, kuten teknisten taitojen hallitseminen 

(Liite 1). Lisäksi se käsittää fyysiset ja psyykkiset ominaisuudet. (Eriksson-Piela 2003, 

73.) Ammatillisuuteen kuuluu myös omien voimavarojen huomioiminen ja stressitilan-

teiden tunnistaminen (Kiiltomäki & Muma 2007, 137).  

 

Ora-Hyytiäisen (2004) tutkimustulosten mukaan hoitajan ammatillinen identiteetti ke-

hittyy vaiheittain (Liite 1). Hoitajan ammatillisella identiteetillä tarkoitetaan hoitajan 

roolia ja kokemusta työstä. Tutkimuksen mukaan hoitajaksi kehittyminen tapahtui ko-

kemuksista tehtyjen havaintojen ja syntyneiden tunteiden muokkauksen ja tulkinnan 

sekä tulkinnasta määräytyvien merkitysten tiedostamisen ja ymmärtämisen kautta. (Ora-

Hyytiäinen 2004, 8, 45–50.) Ammatti-identiteetin kehittyminen ja tunnistaminen on 

tärkeää, jotta hoitajalla olisi käsitys itsestään ammattitaitoisena työntekijänä. Myöntei-

nen ja selkeä ammatti-identiteetti tukee ja auttaa selviytymään työssä eteen tulevista 

henkisesti raskaista asioista. (Virolainen 1995, 28–29.) Hoitotyössä kehittyminen on 

pitkä prosessi, johon koulutuksesta saa vain alustavat lähtökohdat (Liite 1). Koulutuk-

sen aikana voidaan oppia erilaisia taitoja, mutta tilanteissa sopivalla tavalla toimiminen 

kehittyy vasta kyseisestä tilanteesta saadun kokemuksen myötä. Varsinkin nuorempien 

hoitajien keskuudessa on todettu olevan vaikeuksia kohdata vainaja. (Perttula 1995, 17–

18.) 

 

 

3.2 Kuolema 

 

Opinnäytetyössä käsitellään potilaan kuolemaa ja sen vaikutusta hoitajaan. Olemme 

tehneet erillisen kappaleen lapsipotilaan kuolemasta, koska lapsen kuolema koetaan 
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usein raskaampana kuin aikuisen kuolema. Kuolemaa on määritelty aikaisemmin aino-

astaan lääketieteen ja ohjeistojen avulla (Pahlman 2004, 349). Fysiologisesti potilas on 

kuollut silloin, kun kaikki solut ovat kuolleet. Tätä ei kuitenkaan voida asettaa kuole-

man kriteeriksi lainsäädännöllisesti. Lainsäädännössä kuolema määriteltiin ensimmäisen 

kerran vuonna 2001. (Pahlman 2004, 349.) Lain mukaan ihminen on kuollut silloin, kun 

hänen aivotoimintansa on loppunut (Finlex, 2.2.2001/101). 

 

Äkillinen kuolema on tapahtunut odottamatta ilman pitkäaikaisia edeltäviä oireita ja sen 

aikarajana pidetään 24:ää tuntia akuuttien oireiden alkamisesta. Äkilliset kuolemat 

poikkeavat odotetusta kuolemasta. Kun potilaalla on ennusteeltaan huono sairaus, on 

hoitajalla aikaa valmistautua tilanteeseen. Molempia kuolemia yhdistää kuitenkin se, 

että tilanteessa ei voi ikinä toimia liian hyvin, eikä tilanteita voi itse valita. (Virolainen 

1995, 39.) 

 

Potilaan kuolemaa pidetään usein vaikeana ja ahdistavana kokemuksena (Liite 1). Var-

sinkin ensimmäisen kuoleman hoitaminen koetaan erittäin ahdistavana ja hoitamista 

vaikeuttaa vähäinen elämän- ja työkokemus. (Nuikka 2002, 71–72.) Aluksi kuolemaa 

pidetään pelottavana asiana, mutta kokemuksen myötä sen on havaittu muuttuvan su-

ruksi. (Kaunonen, Laakso & Paunonen-Ilmonen 2001, 282). Ridanpään (2006) tutki-

muksessa (Liite 1) ilmeni, että kuolemaa työssään kohtaavan hoitajan taitoihin tulisi 

kuulua empaattisuus, ystävällisyys, toisten arvostaminen, rauhallisuus, omien taitojen 

rajallisuuden tunnustaminen ja erilaisten tunteiden tiedostaminen (Ridanpää 2006, 56). 

Potilaan ruumis ilman sielua on vaikea ymmärtää ja sisäistää. Potilaan kuoleman ym-

märtäminen vie aikaa ja kuluttaa henkisiä voimavaroja. (Molander 1999, 50.)  

 

 

3.3 Lapsen kuolema  

 

Kartovaaran & Saulin (2000) mukaan lasten kuolemat jaotellaan perinataalikuolleisiin, 

varhaisneonataalikuolleisiin ja imeväiskuolleisiin. Perinataalikuolleisuudella tarkoite-

taan kuolleina syntyneitä lapsia, jolloin raskauden kesto on ollut vähintään 22 viikkoa, 

sekä ensimmäisen elinviikon aikana kuolleita. Ennen tätä tapahtuneista kuolemista pu-

hutaan keskenmenoina. Neonataalikuolleisuus tarkoittaa neljän ensimmäisen elinviikon 

aikana kuolleita ja imeväiskuolleisuus tarkoittaa alle vuoden vanhana kuolleita. 

(Ivanoff, Risku, Kitinoja, Vuori, Palo 2001, 297.) 
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Hoitajaa ehkä eniten koskettava ja satuttava on lapsen kuolema (Virolainen 1995, 48). 

Lapsen kuolemaa verrataan usein vanhuksen kuolemaan (Liite 1). Koistisen (1993) tut-

kimuksen mukaan lapsipotilaan kuoleman vaikutus hoitajaan eroaa aikuispotilaan kuo-

lemasta muun muassa empatian kokemisessa. Lapsivainajia hoitaessa hoitajat kokivat 

enemmän empatiaa. Myös tunteet ja niiden ilmaisu hyväksyttiin paremmin. (Koistinen 

1993, 1, 57.)  

 

Pienen potilaan ruumiin katsominen on jokaiselle tuskaista ja tuottaa pahaa oloa (Viro-

lainen 1995, 48–49). Mitä kauemmin lapsi on saanut elää, sitä raskaampana hoitajat 

kokevat kuoleman. Esimerkiksi kohtukuolemaa ei koeta yhtä raskaana, koska lasta ei 

ole konkreettisesti ehtinyt näkemään. Kuolema on osa elämää ja se pitää vain hyväksyä, 

vaikka onkin vaikea ymmärtää lapsen kuoleman tarkoitusta. Voidaan ajatella, että vaik-

ka lapsen elämä on jäänyt suhteellisen lyhyeksi, niin hänen elämänsä ei ole jäänyt kes-

ken, vaan se on tullut valmiiksi. (Lähteenoja 2009, 14.)  

 

Äkillisesti lapsensa menettäneiden vanhempien tuska on suunnatonta. Vanhempien koh-

taaminen ja heidän tukeminen voi olla hoitajalle vaikeaa. Lapsipotilaan kuollessa hoita-

jalla pitäisi olla valmiudet kohdata lapsen vanhemmat ja olla heidän tukenansa. Val-

miuksiin kuuluu rauhallinen toiminta, vuorovaikutustaidot ja toiminnan mukauttaminen 

olosuhteiden vaatimuksiin. Lapsivainajan vanhempien kohtaaminen on yllättävää ja 

vaikeata. Tilanteisiin voi valmistautua esimerkiksi mielikuvaharjoitusten avulla. Jotta 

hoitajalla olisi voimavaroja tukea lapsivainajan vanhempia, hänen tulee olla sinut omien 

tunteidensa kanssa. (Ivanoff ym. 2001, 302–307.) 

 

Sairaanhoitaja altistuu väsymykselle, avuttomuudelle ja omalle surulleen varsinkin sil-

loin, kun potilaan elämässä on joitakin työntekijän omaa tilannetta muistuttavia tekijöitä 

tai kun kuoleva ihminen on lapsi tai nuori (Lindqvist 2004, 299).  Hoitajan on helpompi 

kohdata lapsivainaja, kun osaa toimia aitona ja tuntevana ihmisenä ammatillisuuden 

lisäksi (Virolainen 1995, 48–49). Koistisen (1993) tutkimuksessa hoitajat kertoivat 

tarkkailevansa omaa käytöstään ja pitivät ammatillisuuden rajan tiedostamista tärkeänä. 

Tutkimuksessa olleille hoitajille vaikeinta ammatillisuuden säilyttäminen oli kuolevan 

lapsipotilaan kotikäynneillä. Lapsipotilaan kuollessa hoitaja saattaa myös kyseenalaistaa 

oman työnsä mielekkyyttä. (Koistinen 1993, 33, 40–41.) 
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3.4 Suru 

 

Opinnäytetyössä käsitellään surua hoitajan näkökulmasta. Surun määrittelemistä käsit-

teenä pidetään ongelmallisena sen moniulotteisuuden ja tunnusmerkkien moninaisuuk-

sien vuoksi (Erjanti & Paunonen-Ilmonen 2004, 9). Englannin kielessä surua kuvataan 

useilla eri sanoilla ja niillä on eri merkitykset. Suomessa surua kuvataan vain yhdellä 

tavalla. Englannin kielessä käytetään termiä grief, kun puhutaan koetusta surusta. Käsi-

tettä mourning käytetään silloin, kun puhutaan ilmaistusta surusta. (Poijula 2002, 18.) 

Kuolemaa kohdatessa suru on luonnollista. Suru on aina hyvin henkilökohtaista ja se 

muodostuu surijan persoonasta, ihmissuhteista sekä kulttuuritaustasta. Suru voi vaatia 

paljon voimia, riippuen siitä kuinka läheiseksi vainaja on hoitajalle tullut. (Kyyrönen 

2000, 151–153.) Suru sisältää tunteita, asenteita ja käyttäytymisen, mutta surevien reak-

tiot ja surun kesto vaihtelevat. Suru ei ole ohimenevää, vaan sen kanssa opitaan ajan 

myötä elämään. (Poijula 2002, 18.)  

 

Arvioitaessa surua ei ole olemassa yhtä ainoaa ja oikeaa tapaa (Erjanti & Paunonen-

Ilmonen 2004, 14). Surun määrää tai aikaa ei voida määritellä, vaan sen kokeminen on 

jokaisella ihmisellä ainutlaatuista (Kiiltomäki & Muma 2007, 81). Miesten ja naisten 

välillä on havaittu olevan eroja suremisessa. Naiset ilmaisevat suruaan usein intensiivi-

semmin kuin miehet. (Kaunonen, Laakso & Paunonen-Ilmonen 2001, 282.) Miehet ko-

kevat kuitenkin myös surua siinä missä naisetkin, mutta he eivät välttämättä ilmaise sitä 

samalla tavalla kuin naiset. Surun ilmaisemiseen vaikuttaa kulttuuriset säännöt siitä, 

mikä on hyväksyttävää ja mikä ei, ja tämän vuoksi miehet eivät usein näytä suruaan. 

(Suomalainen 2012, 36.) 

 

Surua voidaan arvioida monin eri tavoin. Suremista voidaan verrata sopeutumiseen, 

jolloin ihminen sopeutuu menetykseen sekä ulkoisesti että sisäisesti. Sopeutumiseen 

vaaditaan, että sureva määrittelee uudelleen sen kuka on, mitä on menettänyt ja mihin 

hän uskoo. Uuden suruteorian mukaan, sureva säilyttää jatkuvan kiintymyssiteen kuol-

leeseen, vaikka sureva olisikin jo sopeutunut tilanteeseen. Tämän teorian mukaan kuo-

lemaa kohtaavan reaktiona on sokki ja turtumus. Tämän jälkeen koetaan kaaoksen ja 

hämmennyksen tunteita. Kun sureva alkaa ymmärtää kuoleman merkityksen, alkaa hän 

tuntea tuskaa ja kärsimystä. Surutyön läpikäymisen jälkeen ihminen kokee myönteisen 

muutoksen minäkäsityksessään. Minäkäsityksen muutoksella tarkoitetaan sitä, että ih-

minen kokee olevansa vahvempi kokemuksensa vuoksi ja pystyy jatkossa selviytymään 
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vahvemmin elämän kolhuista. Vanhan suruteorian mukaan uskotaan, että sureva palasi 

normaaliin elämään käytyään surun vaiheet läpi. Nyt uskotaan, että suru muuttaa ihmis-

tä oleellisella tavalla, jota voidaan kutsua kasvuksi. (Poijula 2002, 20–21, 40–41.) 

 

Hoitajien suru on usein tunnistamatonta ja siitä kertoo se, että hoitajille ei anneta usein 

aikaa surra (Erjanti & Paunonen-Ilmonen 2004, 150).  Hoitajan tunnistaessaan surun, 

sen käsitteleminen on mahdollista (Kyyrönen 2000, 153). Koistisen (1996) tutkimukses-

sa (Liite 1) hoitajat kokivat, että henkilökohtainen ja ammatillinen suru erosivat toisis-

taan voimakkuudessa sekä kestoajassa. Aina kuitenkaan henkilökohtaisen ja ammatilli-

sen surun eroa ei pysty määrittelemään. (Koistinen 1996, 16.) 

 

On kuitenkin tärkeää muistaa, että kukaan ei ole täysin sivullisena surussa, vaan suru 

koskettaa kaikkia jollakin tavalla. Ammattilaiset ja läheiset muodostavat kokonaisuuden 

ja jakavat erilaisesta asemasta huolimatta saman tilanteen. Tämän vuoksi sekä surevien 

läheisten että ammattilaisten näkökulmaa voidaan pitää yhtä oleellisina. Kokemuksen 

myötä surulle ja omille tunteille annetaan usein entistä enemmän tilaa. (Erjanti & Pau-

nonen-Ilmonen 2004, 14, 152.)  

 

 

3.5 Ammatillinen surutyö 

 

Tässä opinnäytetyössä käsitellään ammatillista surutyötä hoitajan näkökulmasta. Am-

matillisella surutyöllä voi käsittää esimerkiksi erilaisten elämän kriisien läpikäymistä 

hoitajan työssä, mutta olemme rajanneet opinnäytetyömme potilaan kuoleman jälkei-

seen surutyöhön. Ammatillisessa surutyössä ihmisenä oleminen ja ammatillisuuden yh-

distäminen potilaan kuollessa on vaikeaa (Lähteenoja & Laine 2004, 463). Kuolemaa 

kohdatessa hoitaja joutuu usein inhimillisten tunteiden kaaokseen. (Erjanti & Paunonen-

Ilmonen 2004, 150). Kuolema on läsnä kaikessa hoitotyössä ja se vaikuttaa voimakkaas-

ti ympäristöönsä. Kuoleman kohtaaminen vaikuttaa myös ihmisen persoonalliseen kas-

vuun. (Snellman 2008, 97.) Suhtautuminen kuolemaan on vaihdellut vuosien saatossa 

(Liite 1). Nyt suhtautuminen on muuttumassa myönteisempään suuntaan ja kuolemaa ei 

nähdä enää pelkän sairauden vastakohtana. (Mäkeläinen & Mäkeläinen 1999, 5.) Vaik-

ka kuoleman kohtaaminen hoitotyössä onkin raskasta, on siitä tehty julkisuudessa vai-

keaa. Esimerkiksi kuolevien hoitamisen ajatellaan olevan haurasta ja herkkää, mutta 
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samalla erittäin raskasta, jolloin vaatimukset ammatillisesta hoitamisesta ihmisten kes-

kuudessa kasvavat. (Hänninen & Pajunen 2006, 107–109.) 

 

Kuolemaa ei voida käsitellä teknisesti, neutraalisti tai hallinnallisilla välineillä. Kuole-

ma on aina arvokysymys, vaikka kuolema on hoitajan näkökulmasta ammatillista ja 

arkista. Kuolemaa kohdatessa hoitaja joutuu miettimään omaa suhtautumistaan kuole-

maan ja, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu. Hoitajan tapaan kohdata kuolemaa riippuu 

hoitajan elämäntaustasta. Tapauksissa, joissa potilas on tekemässä kuolemaa, omaiset 

tulevat suureksi osaksi potilaan hoitoa. Potilaan kuollessa omaisten suru on voimakasta 

ja hoitajan ammatillisuus, sekä sanojen merkitykset korostuvat. Kuoleman läheisyydes-

sä tarvitaan ammatillisuuden ja toimintakyvyn lisäksi myös herkkyyttä, pehmeyttä ja 

eläytymiskykyä. Kokemuksena kuolema on kuitenkin aina ainutkertainen ja vaihtoehdo-

ton. Kuoleman avulla hoitajat voivat ymmärtää elämän ydinasioita, kuten miksi elämä 

on ainutkertaista ja arvokasta. (Lindqvist 2004, 294–296.) 

 

Ammatillisessa surutyössä hoitajat kokevat samanlaisia tunteita kuin surevat omaiset-

kin. Surutyössä koetaan vaihtelevia tunteita prosessimaisesti syyllisyydestä helpottunei-

suuteen. (Koistinen 1993, 70.) Hoitaja voi kokea syyllisyyden tunteita siitä, onko toimi-

nut hoitotilanteissa oikein (Lähteenoja & Laine 2004, 463). Syyllisyyttä hoitajat ovat 

kertoneet kokeneensa kahdesta näkökulmasta: toisaalta ajan puutteesta ja toisaalta 

omasta riittämättömyydestä ja mahdollisesta osaamattomuudesta (Koistinen 1996, 15). 

Syyllisyyden ja pettymyksen tunteet voivat johtaa siihen, että hoitaja turvautuu rutiinin-

omaiseen suorittamiseen peittääkseen turhautumisensa (Snellman 2008, 98).  

 

Koistisen (1996) tekemässä tutkimuksessa hoitajilla ilmeni päällimmäisenä tunteena 

potilaan kuollessa suru. Muita tutkimuksessa esille tulleita tunteita olivat ristiriitaisuus, 

helpottunut olo ja ahdistus. Hoitajat mainitsivat tuntemuksikseen myös pettymyksen, 

pelon, turhautumisen, vihan, alakuloisuuden, katkeruuden, kiukun, riittämättömyyden ja 

voimattomuuden. (Koistinen 1996, 15–16.) Hoitajat ovat kertoneet potilaan kuoleman 

aiheuttaneen heille myös väsymystä, univaikeuksia sekä keskittymisvaikeuksia (Liite 1) 

(Peterson, Johnson, Halvorsen, Apmann, Chang, Kershek, Scherr, Ogi & Pincon 2010, 

432). Väsymystä esiintyy, koska kuolemaa on raskasta pitää hyväksyttynä asiana mie-

lessä päivästä toiseen. Varsinkin jos kohtaa usein työssään kuolemaa, sen jatkuvaan 

läsnäoloon voi uupua sekä vastuussa olemiseen kyllästyä. (Snellman 2008, 103.) 
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Hoitajat ovat kokeneet ristiriitaisia tunteita silloin, kun potilaan aktiivista hoitoa jatket-

tiin pidempään kuin olisi hoitajien mielestä ollut tarpeellista. Potilaan kuoleman herät-

tämät negatiiviset tunteet koettiin kuitenkin positiivisena ja tärkeänä osana työtä, koska 

työ ei olisi ollut mielekästä ja oikeutettua, jos he eivät tekisi sitä tunteella. Suurin osa 

hoitajista myös myönsi itkeneensä potilaan kuollessa. Itku purkaantui yleensä potilaan 

kuolinvuoteen luona yhdessä potilaan omaisten kanssa, mutta itku saattoi purkaantua 

myös muualla sairaalan tiloissa tai vielä kotonakin. Hoitajat kuitenkin tiedostivat surres-

saan ammatillisuutensa, joka ilmeni muun muassa itkun kontrollointina, eli he eivät 

voineet päästää tunteitaan kokonaan valloilleen, vaan heidän oli kyettävä olemaan myös 

omaisten tukena. (Koistinen 1996, 15–16.) Hoitajien on hyvä huomioida tilanne purka-

essaan tunteitaan itkun avulla, kuten kaikessa vuorovaikutuksessa. Itkeminen voi hel-

pottaa oloa ja auttaa potilaan kuoleman jälkeisen surutyön läpikäymisessä. Hyvä olo 

johtuu siitä, että voimakkaiden tunteiden intensiteetti häviää hiljalleen ja tunteet ehtivät 

laantua. Erilaisten tunteiden, kuten itkun avulla selviämme kriittisistä tilanteista. Itkun 

avulla hoitaja voi kokea puhdistuvansa, jonka jälkeen on helpompi jatkaa hoitotyötä. 

(Suomalainen 2012, 34–37.)  

 

Tunteiden osoittamisella hoitaja viestittää omaisille, olevansa mukana heidän surussaan. 

Tunteiden näyttäminen koetaan usein mielekkäämmäksi kuin se, että kätkee tunteensa ja 

piiloutuu ammattiroolinsa taakse. (Suomalainen 2012, 37.) Joissakin tapauksissa voi 

vaarana olla myös se, että hoitaja peilaa liikaa omia tuntemuksiaan potilaaseen ja purkaa 

tunteitaan, joko omaisille tai kuolevalle potilaalle. Tällöin roolit voivat vaihtua ja hoita-

ja alkaa käyttää surevaa omana auttajanaan. Tämän vuoksi on tärkeää pitää omat asiat 

riittävästi erillään potilaan asioista. (Lindqvist 2004, 299–300.) Jos tunteistaan ei kes-

kustele, voi hoitaja katkeroitua. Katkeruus on usein surematonta surua ja lukkiutuessaan 

katkeruutensa taakse, hoitaja aiheuttaa itselleen suurta vahinkoa. (Lindqvist 2004, 300.) 

 

Hoitaja on usein se, joka on ensimmäisenä paikalla kun potilas kuolee odottamattomasti 

hoitopaikassaan (Ridanpää 2006, 58). Kuoleman olosuhteet, aika ja paikka vaikuttavat 

potilaan iän ja elämäntilanteen lisäksi tilanteen hallintaan. Äkillisen kuoleman tilantees-

sa hoitajat saattavat hoitaa samanaikaisesti muita potilaita. Tällöin tunnelmasta toiseen 

siirtyminen ja useiden ongelmien päällekkäisyys vaikuttavat hoitohenkilökunnan työs-

kentelyyn. (Virolainen 1995, 8.) Hoitajien mieltä voivat painaa kysymykset myös siitä, 

missä kulkee hyväksyttävien ja persoonallisten tunteiden sekä ammatillisuuden raja 

(Snellman 2008, 98). Vaikka ammatillinen suru voikin olla voimakasta, tunteet eivät 
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kuitenkaan ole yhtä voimakkaita kuin omaisen menettäneiden läheisten tunteet (Erjanti 

& Paunonen-Ilmonen 2004, 151). Tärkeää on kuitenkin muistaa olevansa tilanteessa 

ammattilaisena ja tukea omaisia (Suomalainen 2012, 36). Seuraavaan kuvioon (kuvio 2) 

on laitettu hoitajan yleisimmin kokemia tunteita potilaan kuollessa. 

 

KUVIO 2. Hoitajan yleisimmin kokemat tunteet potilaan kuollessa  

 

 

3.6 Selviytymiskeinot 

 

Opinnäytetyössä käsitellään suruun liittyviä selviytymiskeinoja hoitajien näkökulmasta. 

Olemme jakaneet selviytymiskeinot neljään osaan, joita ovat henkilökohtaiset selviyty-

miskeinot, työyhteisön tuki, debriefing eli jälkipuinti sekä työnohjaus. Potilaan kuole-

man jälkeen hoitaja käy läpi kuolemaan liittyneitä asioita ja erilaisten toimintojen aloit-

taminen voi olla vaikeaa (Erjanti & Paunonen-Ilmonen 2004, 152). Selviytymiskeinojen 

avulla hoitaja pystyy käsittelemään suruaan ja toimimaan ammattilaisena työssään. Sel-

viytymiskeinot ovat tärkeitä myös hoitajan työssä jaksamisen kannalta. Niiden avulla 

voidaan ehkäistä työuupumusta. (Kiiltomäki & Muma 2007, 137.) 

 

 

3.6.1 Henkilökohtaiset selviytymiskeinot 

 

Yassen (1995, 183–185) on kehittänyt ”Ecological model for the prevention of the 

STSD”- kaavion, joka esittää stressiä ehkäisevien tekijöiden jakautuvan fyysisiin, sosi-

Syyllisyys Pelko Pettymys Suru 

Ahdistus Katkeruus Turhautuneisuus Alakuloisuus 

Helpottuneisuus Hätä Väsymys Voimattomuus 
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aalisiin ja psykologisiin osioihin (Liite 1) (Oittinen 2011, 87). Fyysisillä tekijöillä tar-

koitetaan muun muassa ravintoa, unta ja omasta kehosta huolehtimista. Avun hakemi-

nen ja sosiaalisen tuen saaminen kuuluvat sosiaalisiin tekijöihin. Psykologisilla osioilla 

tarkoitetaan rentoutumista, hoitajan itsetietoisuutta ja kokemusta tasapainoisesta elä-

mästä. (Oittinen 2011, 87; Erjanti & Paunonen-Ilmonen 2004, 153; Kiiltomäki & Muma 

2007, 137.) Oman hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että hoitaja palauttaa välillä mie-

leensä, mikä on itselleen tärkeää. Hyvinvointiin kuuluu kokemus turvallisuudesta, py-

syvyydestä ja elämän mielekkyydestä. Jokaisen on hyvä tehdä juuri niitä asioita, jotka 

kokevat mielekkääksi ja niiden avulla pyrkiä irtaantumaan työstään. (Oittinen 2011, 90.) 

 

Kuolevia hoidettaessa ollaan vakavien tosiasioiden edessä, koska parantavaa hoitoa ei 

enää ole saatavilla. Kuormituksen säätelemisessä ammattitaidolla, elämänkokemuksella 

ja realismilla on tärkeä rooli. Hoitajan on osattava rajautua ja puolustaa itseään niissä 

tilanteissa, joissa kuoleva potilas yrittää liiallisesti heijastaa omaa kärsimystään hoita-

jaan. Kuolemaa kohdatessaan hoitajalla on oltava mahdollisuus tarvitsemaansa tukeen. 

Huonosti jaksava hoitaja ei kykene vaativaan tukemis- ja hoitotyöhön, jota kuoleman 

läheisyydessä tarvitaan. (Lindqvist 2004, 297–299.) 

 

Jaksaminen edellyttää, että työntekijästä pidetään hyvää huolta ja työntekijä pitää itses-

tään hyvää huolta. Hoitajien on tärkeää tunnistaa omat voimavaransa, jotta he jaksavat 

työssään. (Kiiltomäki & Muma 2007, 137.) Omien tunnereaktioiden ja voimavarojen 

tunnistaminen on myös tärkeää, koska voimakas ahdistuneisuus haittaa hoitotyön suun-

nittelua ja toteutusta. Ahdistunut hoitaja ei myös välttämättä pysty auttamaan omaisia 

heidän toivomallaan tavalla. (Virolainen 1995, 81–82.) Tunnistamalla tunteensa ja 

oman suhtautumisensa kuolemaan hoitaja vahvistuu työssään (Kiiltomäki & Muma 

2007, 137). Jaksamisen kannalta tärkeänä pidetään myös sitä, että hoitaja saa pitää hil-

jaisia hetkiä, eli vetäytyä työstään hetkeksi aikaa pohtimaan päivän tapahtumia. Kaikki 

eivät kuitenkaan tarvitse työnsä ohessa hiljaista hetkeä, vaan asiaa voi pohtia esimerkik-

si kotimatkalla. (Erjanti & Paunonen-Ilmonen 2004, 153.) Vapaa-ajalla on suuri merki-

tys voimavarojen lisäämisessä ja on tärkeää, että hoitaja kokee uudistuvansa vapaa-

ajallaan. Vapaa-ajallaan on hyvä panostaa itselleen tärkeisiin asioihin, esimerkiksi har-

rastuksiin, ystäviin ja perheeseen. (Kiiltomäki & Muma 2007, 137.) 

 

Petersonin ym. (2010) tekemässä tutkimuksessa hoitajat pitivät potilaan kuoleman arvi-

ointia sekä etäisyyttä ammatista surusta helpottavina keinoina. Kuoleman arvioinnilla 
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hoitajat tarkoittivat sitä, että he ajattelivat kuoleman olevan osa elämää, jolloin sen koet-

tiin helpottavan surua. Tutkimukseen osallistuneet pohtivat syyllisyyden tunteisiin hel-

pottavia asioita. Syyllisyyteen auttoi ajatus siitä, että ei olisi voinut tehdä mitään toisin 

eivätkä kuolemaan liittyvät asiat ole viime kädessä heidän päätettävissään. Tutkimuk-

seen osallistuneet hoitajat olivat sitä mieltä, että mitä enemmän kuolemaa näkee, sitä 

turtuneemmaksi sille tulee. (Peterson ym. 2010, 435–436.)  

 

Kuolemaa työssä kohtaavat hoitajat ovat kertoneet, että yksi tärkeimmistä jaksamista 

ylläpitävistä asioista on motivaatio. Motivoitunut hoitaja kykenee auttamaan omaisia ja 

toimimaan työssään ammattilaisena. (Molander 1999, 92.) Vaikka hoitotyö on henkisiä 

voimavaroja kuluttavaa, on se myös palkitsevaa. Ajan kuluessa hoitaja muistaa auttami-

sen ilon ja kokee yhtä ainutlaatuisia hetkiä seuraavien potilaiden kanssa. (Furman 2002, 

57.) Seuraavassa kuviossa (kuvio 3) on lueteltu henkilökohtaisia selviytymiskeinoja. 

 

 

 

KUVIO 3. Henkilökohtaiset selviytymiskeinot 

 

 

 

3.6.2 Työyhteisön tuki 

 

Työyhteisöllä on suuri merkitys kuolemaa kohtaavien hoitotyössä. Kiristynyt työilma-

piiri ja sairaslomat kertovat usein väsymyksestä. Työyhteisön sallivuus ja turvallisuus 
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auttavat työssä jaksamisessa. (Snellman 2008, 97–98.)  Hoitajan ei tarvitse tuntea itse-

ään ammattitaidottomaksi, jos hän pyytää apua. Avun pyytäminen ei ole heikkouden tai 

epäpätevyyden merkki, vaan osoittaa avoimuutta ja hyvää itsetuntoa. (Virolainen 1995, 

81–82.) Tutkimusten mukaan on todettu, että muun muassa stressin hallintaan vaikuttaa 

positiivisesti hyvä työyhteisö. Työyhteisön kannustavuus ja vastuun jakaminen vaikut-

taa merkittävästi hoitajan henkiseen hyvinvointiin. Yhteisyyden ja myönteisyyden tun-

netta luovat myös arvostus, välittäminen, huolenpito, ilo ja huumori. (Kiiltomäki & 

Muma 2007, 140.) Huumori on sallittua hoitotyössä tilanteen mukaan. Tutkimusten 

mukaan huumorin käyttäminen voimaannuttaa ja keventää hoitajaa. Hoitajien on kui-

tenkin harkittava tarkkaan, milloin huumorin käyttäminen on eettisesti sopivaa. ( Suo-

malainen 2012, 37.) 

 

Työyhteisön turvallisuuden tunteella mahdollistetaan osallistuminen työtehtäviin, mutta 

annetaan tilaa myös vetäytymiseen ja rauhoittumiseen (Snelmann 2008, 98). Työyhtei-

sössä on tärkeää kuitenkin keskustella kokemuksista ja tunteista. Kokemuksista ja tun-

teista keskusteleminen auttaa surutyön läpikäymisessä. (Furman 2002, 56.) Hoitajan 

pitää rehellisesti selvittää itselleen kuoleman todellisuus ja läpikäydä omia pelkoja ja 

epäilyksiä. Jos hoitaja ei ole hyväksynyt kuolemaa luonnollisena osana elämää, hän voi 

olla välttelevä ja hoitaa työnsä rutiininomaisesti. (Ivanoff ym. 2001, 302–307.)   

 

Tunteiden jakaminen voi olla helpompaa sellaiselle henkilölle, joka on myös kokenut 

menetyksen (Lindqvist 2004, 300). Petersonin ym. (2010) tutkimuksessa hoitajat ker-

toivat muiden kanssa juttelemisen auttavan tunteiden käsittelemisessä. He ajattelivat 

hoitajien välille muodostuvan yhteisen työuran aikana vahvan siteen, jonka vuoksi työ-

tovereiden kanssa keskusteleminen on helppoa. Lisäksi keskustelua työtovereiden kans-

sa helpottaa myös se, että he ovat todennäköisesti kokeneet joskus samanlaisia tunte-

muksia. (Peterson ym. 2010, 436.)  

 

Työtovereiden tuen lisäksi johdolta saatu tuki on avainasemassa kuolemaa kohtaavien 

hoitotyössä. Johdolta saatu myönteinen palaute sekä virkistyspäivät auttavat surusta 

toipumisessa. Virkistyspäivien kautta hoitajat voivat tutustua työtovereihin myös muus-

takin näkökulmasta, kun vain työroolin kautta. Hoitajien voimavaroja voivat lisätä myös 

koulutustilaisuuksilla, jolloin ajatukset saa voimia vaativasta työstä hetkeksi aikaa pois. 

(Molander 1999, 90–91.) 
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Osastonhoitajan tehtävänä on luoda työyhteisössä positiivista ilmapiiriä kuolemasta 

keskustelemiseen ja osoittaa välittävänsä osaston hoitajien jaksamisesta. Lisäksi hän on 

hoitohenkilöstön tärkeä tukija. Osastonhoitajan tehtävänä on järjestää hoitajille tilaisuus 

keskustella kuolemasta yhdessä muiden hoitajien kanssa. Jokainen kuolema olisi jollain 

tapaa hyvä käydä osastolla läpi, koska kuolema herättää ihmisissä erilaisia tuntemuksia. 

On kuitenkin tärkeää muistaa, että asian lyhytkin läpikäyminen voi jo auttaa. Jos poti-

laan kuolemaan liittyy vaikeita tunteita, on asioista hyvä keskustella perusteellisemmin. 

(Anttonen 2008, 55.) Seuraavaan kuvioon (kuvio 4) on koottu työyhteisön keinoja aut-

taa surusta selviytymisessä ja hoitajien tukemisessa työssään. 

 

 

 

 

KUVIO 4. Työyhteisön keinoja työssä jaksamiseen 

 

 

3.6.3 Työnohjaus 

 

Hoitajien suru on usein tunnistamatonta ja työnohjausta järjestetään harvoin (Erjanti & 

Paunonen-Ilmonen 2004, 150). Jos hoitaja joutuu pitkäaikaisesti käsittelemään suruaan, 

on työnohjauksellisen tuen saaminen tärkeää. Potilaan kuollessa työnohjauksen avulla 

hoitajat pyrkivät ymmärtämään kuoleman kohtaamisen ongelmia ja oppivat tulemaan 

toimeen sen kanssa. (Virolainen 1995, 34.) Työnohjaus on turvallista, luotettavaa ja 

työnohjattavalla on oltava halu lähteä käsittelemään omaa työtään. Ohjaus on usein pit-
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käkestoinen, muutokseen tähtäävä prosessi, jossa ohjattava ja ohjaaja tutkivat yhdessä 

ohjattavan työssä syntyneitä kysymyksiä. (Kärkkäinen 2005, 46.) Ohjaus voi olla ryh-

mä- tai yksilöohjausta. Työnohjauksessa on tärkeää neuvotteleva keskustelu, jossa jo-

kaisella on mahdollisuus osallistua keskusteluun (Siltala 2004, 302). Jatkuvalla työnoh-

jauksella mahdollistetaan työssä jaksaminen ja siinä kehittyminen. Työnohjaus on jär-

jestettävä työaikana ja se kuuluu työnsisältöön. (Kiiltomäki & Muma 2007, 137.) Silta-

lan (2004) mukaan työnohjauksen avulla hoitajat pystyvät purkamaan tunteitaan ja kes-

kustelemaan kuolemasta muiden kanssa (Siltala 2004, 302). 

 

Toivakan (2005) tekemässä tutkimuksessa työnohjaus käsite ymmärrettiin hyvin saman-

laisesti (Liite 1). Tutkimukseen osallistuneiden mielestä se on työyhteisön yhteisten 

asioiden läpikäymistä ja vaikeiden asioiden purkua, sekä yhdessä miettimistä. Heidän 

mielestään työnohjaus on myös työtä tukevaa ja vaikuttaa suuresti työssä jaksamiseen. 

Vastuu työnohjaukseen hakeutumisesta jää usein kuitenkin työntekijälle. Haastateltavat 

korostivat myös ohjauksen vapaaehtoisuutta, jolloin siitä on ainoastaan hyötyä. Työnoh-

jauksen hyödyiksi haastateltavat nostivat ammatillisen, henkisen ja sosiaalisten taitojen 

kehittymisen sekä työhyvinvoinnin lisääntymisen. (Toivakka 2005, 36–51.)  

 

Työnohjauksen avulla saadaan aikaan työhyvinvointia sekä hoitotyön laadun parane-

mista (Liite 1) (Kärkkäinen 2005, 47). Hoitotyön laatu paranee tukemalla hoitajan omaa 

psyykkistä kehitystä. Lisäksi ohjaus luo yhteyden teorian ja käytännön välille. (Virolai-

nen 1995, 34.) Ohjauksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että ohjattava ja ohjaaja 

sitoutuvat prosessiin ja heillä on oltava hyvä luottamuksellinen työnohjaussuhde (Kärk-

käinen 2005, 48). Tärkeää ohjauksessa on se, että tuetaan hoitajan persoonallista tapaa 

tehdä työtään, joka auttaa kestämään työn raskautta ja auttaa hoitajaa säilyttämään ai-

toutensa. (Siltala 2004, 303). 

 

 

3.6.4 Debriefing 

 

Käsittelemme opinnäytetyössämme debriefingiä sen vuoksi, että hoitajan työ on henki-

sesti kuormittavaa muun muassa potilaiden kuolemien vuoksi. Debriefing eli jälkipuinti 

on osa stressinkäsittelyä (Hammarlund 2004, 109). Se ei ole akuutin tilanteen toimintaa, 

vaan jatkohoitoa, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä ja käsitellä muun muassa työ-

peräistä stressiä. Debriefing ei ole vain kysymysten esittämistä ja niihin vastaamista. 
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Henkisesti raskaissa työpaikoissa debriefingin olisi hyvä olla osa toimintaa ja sitä tulisi 

tarjota aktiivisesti. Debriefingiä tulisi pitää hoitotyön jatkumona. (Virolainen 1995, 79; 

Hammarlund 2004, 109.) Organisaatioissa toiminta voisi olla esimerkiksi kollegiaalista 

tukea, vertaistukea tai ulkopuolisten henkilöiden vetämiä ryhmiä (Hammarlund 2004, 

109). 

 

Kriisityössä debriefingissä käsitellään usein instrumentaaliset asiat eli tapahtumien kul-

ku, kuinka ohjeistuksia on noudatettu ja kuinka välineet ovat toimineet. Psykologisessa 

ja emotionaalisessa debriefingissä käsitellään voimakkaita tunteita ja kielteisiä koke-

muksia. Psykologisella debriefingilla pyritään purkamaan kokemusten aiheuttaa psyyk-

kistä stressiä hoitajassa. (Hammarlund 2004, 109.) Potilaan kuollessa hoitajat harvem-

min ensimmäisenä miettivät välineistön toimivuutta tai ohjeiden noudattamista. Instru-

mentaalisten asioiden pohtiminen on kuitenkin tärkeää tilanteissa oikealla tavalla toi-

mimisen ja kehittymisen kannalta. Emotionaalisten asioiden käsittely on avainasemassa 

henkisen jaksamisen kannalta, jonka vuoksi debriefingiä olisi hyvä käyttää varsinkin 

niissä tilanteissa, joissa potilas on kuollut yllättäen. Vaikka hoitajat joutuvat kohtaa-

maan usein työssään kuolemaa ja voivat joutua toimimaan pitkäänkin raskaiden asioi-

den kanssa, silti niistä selviytyy. Jaksamiselle ja itseensä uskomiselle on edellytyksenä, 

että pystyy kuvittelemaan hyvän mahdolliseksi. (Hammarlund 2004, 109.) 
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4 TUOTOKSEEN PAINOTTUVAN OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMINEN 

 

 

4.1 Tuotokseen painottuva opinnäytetyö 

 

Opinnäytetyömme on tuotokseen painottuva opinnäytetyö. Tuotoksena olemme tehneet 

opaslehtisen Pirkanmaan sairaanhoitopiirille ammatillisesta surutyöstä potilaan kuolles-

sa. Tuotokseen painottuva opinnäytetyö on vaihtoehto tutkimukselliselle opinnäytetyöl-

le ammattikorkeakouluissa. Sillä tavoitellaan käytännön toiminnan ohjeistamista ja 

opastamista. Se voi olla esimerkiksi käytäntöön suunnattu ohje tai opastus. Toteutusta-

pana voi olla esimerkiksi kirja, kansio tai opas. Toteutustapaa valittaessa on hyvä poh-

tia, millainen toteutusmuoto palvelee kohderyhmää parhaiten. Ammattikorkeakoulujen 

tuotokseen painottuvissa opinnäytetöissä on tärkeää, että niissä yhdistyvät käytännön 

toteutus ja sen raportointi tutkimusviestinnällisin keinoin. Hyvä opinnäytetyön aihe 

nousee koulutusohjelman opinnoista ja sen avulla pystyy syventämään tietojaan jostakin 

itseään kiinnostavasta aiheesta. Kohderyhmän valinta on myös tärkeää opinnäytetyötä 

suunniteltaessa. Tarkkaan määritetty kohderyhmä rajaa työtä siten, ettei työstä tule liian 

laaja.  (Vilkka & Airaksinen 2003, 9, 16, 40 & 51.)  

 

Vilkan ja Airaksisen (2003) mukaan on tärkeää löytää tuotokselleen toimeksiantaja, 

jonka avulla voi näyttää osaamistaan laajemmin ja luoda suhteita työelämään. Työelä-

mästä saadulla aiheella tuetaan opiskelijan ammatillista kasvua. Työelämälähtöinen 

opinnäytetyö lisää myös vastuuntuntoa, koska siihen kuuluu suunnitelman tekeminen, 

aikataulutettu toiminta sekä tiimityö. Lisäksi työelämä menee usein edellä ja koulutus 

hieman jäljessä, jolloin työelämästä saatu opinnäytetyön aiheen käyttö on myös perus-

teltua. (Vilkka & Airaksinen 2003, 16–17.) 

 

 

4.2 Opinnäytetyön toteuttaminen vaiheittain 

 

Opinnäytetyömme prosessi käynnistyi syksyllä 2011 pidetyssä työelämäpalaverissa, 

jossa sovimme meille aiheen. Työelämäpalaverissa sovimme yhdessä ohjaavan opetta-

jan ja työelämäohjaajien kanssa opinnäytetyön tekemiseen liittyvistä käytännön asioista. 

Työelämäpalaverin jälkeen ideoimme opinnäytetyötämme muiden samassa vaiheessa 

olevien opiskelijoiden kanssa syyskuussa 2011 ideaseminaarissa. Tämän jälkeen teim-
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me opinnäytetyöstämme suunnitelman, joka esitettiin suunnitelmaseminaarissa tammi-

kuussa 2012 ja lähetettiin hyväksyttäväksi työelämään opetusylihoitajalle. Virallisen 

luvan opinnäytetyöllemme saimme opetusylihoitajalta maaliskuussa 2012. Luvan 

myöntämisen edellytyksinä oli, että emme julkaise tuotososaa Theseuksessa päivittämi-

seen liittyvien seikkojen vuoksi. Lisäksi yhteistyötahona tuli mainita Pirkanmaan sai-

raanhoitopiiri ja opinnäytetyön raportti toimitetaan työelämäyhteistyötaholle.  

 

Emme suunnitelleet opinnäytetyön teolle varsinaista aikataulua, vaan pääosin etenimme 

opinnäytetyön seminaarien mukaisesti. Opinnäytetyön luvan saamisen jälkeen aloimme 

etsiä tietoa aiheesta ja kirjoittamaan teoriaa, joka oli opinnäytetyöprosessimme aikaa 

vievin osuus. Olemme hakeneet teoreettista tietoa työhön useista eri tietokannoista, jois-

ta tärkeimpiä olivat Nelli-portaali, Medic-tietokannat sekä Oma-kirjastotietokanta. 

Saimme apua lähteiden etsimiseen myös kirjaston työntekijöiltä. Näiden lisäksi käy-

timme Googlea ja Scholar Googlea.  

 

Toukokuussa 2012 oli käsikirjoitusseminaari, jossa esittelimme opponenteille ja ohjaa-

valle opettajalle sen hetkisen opinnäytetyömme. opinnäytetyömme oli tässä vaiheessa 

vielä keskeneräinen ja opaslehtinen oli suunnitteluvaiheessa. Kun olimme saaneet teo-

reettisen osion valmiiksi, aloimme koota opinnäytetyön tuotoksena valmistunutta opas-

lehtistä. Opinnäytetyön tuotoksena valmistuneen opaslehtisen ulkoasun suunnittelun 

aloitimme jo ennen kuin olimme miettineet sen sisältöä tarkemmin. Otimme keväällä 

2012 yhteyttä Noora Koskimaahan, joka opiskelee kulttuuri- ja taidealaa ja hän piirsi 

kuvat tuotokseemme. Opaslehtisen ulkoasun suunnittelu oli koko opinnäytetyön muka-

vin osuus. Opaslehtistä tehdessä vaikeaksi osoittautui kuitenkin sen tulostaminen pape-

riversioksi. Otimme yhteyttä Kopijyvään, josta saimme apua ulkoasun suunnitteluun ja 

opaslehtisen painattamiseen. 

 

Aikataulujen sopiminen opinnäytetyön tekijöiden kesken on ollut haastavaa eri suuntau-

tumisvaihtoehtojen ja lukujärjestysten vuoksi. Olemme tehneet opinnäytetyötä muun 

opiskelun ohella syksystä 2011 alkaen. Työelämään olemme olleet yhteydessä sähkö-

postitse koko opinnäytetyöprosessin ajan ja olemme saaneet työelämäohjaajiltamme 

hyviä neuvoja työmme muokkaamiseksi. Olemme käyneet myös opettajan ohjauksessa, 

jolta olemme myös saaneet hyviä paranteluehdotuksia. Olemme työskennelleet kiinteäs-

sä yhteistyössä työelämäohjaajien ja ohjaavan opettajan kanssa ja saatu heiltä neuvoja 

opinnäytetyön tekemiseen. Valmiin opinnäytetyömme palautimme syksyllä 2012. 
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4.3 Opaslehtinen 

 

Opinnäytetyön tuotoksena on tehty opaslehtinen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hoitajil-

le ammatillisesta surutyöstä. Opas löytyy kirjallisena Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä. 

Opaslehtistä ei ole julkaistu Theseuksessa päivittämiseen liittyvien seikkojen vuoksi. 

Valitsimme opaslehtisen sen vuoksi, että se on lyhyt ja ytimekäs. Hoitajat saavat siitä 

myös tarvittaessa materiaalia nopeasti.  

 

 

4.3.1 Opaslehtisen ulkoasu 

 

Opaslehtisen tulee olla yksilöllinen ja persoonallisen näköinen. Tavoitteena on, että 

opas erottuu edukseen muista oppaista ja sen kokonaisilmeestä pystyy tunnistamaan 

tavoitellut päämäärät. (Vilkka & Airaksinen 2003, 51–53.) Opaslehtinen on suunnitelta-

va niin, että sen visuaalinen esitystapa on viestinsanoman ja kohderyhmän mukainen. 

Visuaalisuudella voidaan tukea opaslehtisen sanomaa ja lisätä sen näkyvyyttä. (Koski-

nen 2001, 24.) Ulkoasua suunniteltaessa pitää ottaa huomioon käyttötarkoitus ja help-

pokäyttöisyys. Ensiksi on hyvä suunnitella, minkä kokoisen opaslehtisestä haluaa. Li-

säksi väreillä voidaan vaikuttaa visuaaliseen kuvaan. Väreillä on omat symboliikkansa 

ja ne ovat sidoksissa kulttuureihin. Pohjoismaisessa kulttuurissa sinisellä on muun mu-

assa rentouttava, rauhoittava ja inspiroiva vaikutus. Siniseen liitetään myös viisaus, re-

hellisyys ja totuus. Värejä valitessa tulee huomioida, että tekstin ja taustan värisävyt 

ovat riittävät lukemiseen. (Koskinen 2001, 77, 87.) 

 

Opaslehtisen tulostaminen vihkoversioon ja kuvien liittäminen osoittautui hankalaksi, 

joten otimme yhteyttä Kopijyvään ja painatimme opaslehtisen siellä. Opaslehtinen on 

10-sivuinen ja tulostettu A5-kokoon siniselle tulostuspaperille, koska se on mielestäm-

me kätevin koko helppolukuiseksi tarkoitetulle opaslehtiselle. Helppolukuisuutta lisää 

myös selkeä fontti ja kappalejaot. Opaslehtisessä on käytetty otsikoissa GoudySansStd-

fonttia ja leipätekstissä MeliorLtStd-fonttia. Osa oppaan asiasisällöstä on tiivistetty luet-

telomuotoon, joka nopeuttaa lukemista. Saimme Kopijyvästä apua myös ulkoasun vii-

meistelyyn. Valitsimme opaslehtiseen sinisen sävymaailman sen vuoksi, että sillä usko-

taan Pohjoismaisessa kulttuurissa olevan rauhoittava vaikutus. Valitsimme sinisen värin 

myös opinnäytetyön aiheen vuoksi. Opaslehtiseen on liitetty kuvia, joiden tarkoituksena 

on rauhoittaa lukijaa ja rytmittää opaslehtistä. Lisäksi kuvien tarkoituksena on luoda 
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ulkonäöllisesti opaslehtisestä houkuttelevampi. Kuvat on piirtänyt Noora Koskimaa, 

jolta olemme saaneet luvan kuvien julkaisuun.  

 

 

4.3.2 Opaslehtisen sisältö 

 

Opaslehtisen sisällön valintaan vaikuttaa se, mitä opaslehtisellä halutaan viestiä ja miten 

sen halutaan vaikuttavan kohderyhmään. Sisältöä suunniteltaessa tulee myös tarkoin 

miettiä, mitä kirjoitetaan ja miten kirjoitetaan, koska lukija tulkitsee sisältöä omalla ta-

vallaan. (Torkkola, Heikkinen, Tiainen 2002, 16, 19.)  Opaslehtisen tekstin tulee olla 

kohderyhmää puhuttelevaa ja kirjoitusasun tulee olla sisällön kannalta tarkoituksen mu-

kaista. Opaslehtistä kirjoitettaessa on otettava huomioon kohderyhmän tietämys asiasta. 

Lisäksi on huomioitava se, että opaslehtiseltä vaaditaan toisenlaisia kielellisiä ominai-

suuksia kuin opinnäytetyöltä. Opinnäytetyössä kerrotaan teoreettista tietoa sekä opin-

näytetyön prosessia, kun taas opaslehtisessä puhutellaan sen käyttäjäryhmää. (Vilkka & 

Airaksinen 2003, 65, 129.)  

 

Tavoitteena oli saada opaslehtisestä mahdollisimman helposti luettava ja lukijaa miel-

lyttävä.  Opaslehtinen alkaa johdannolla, jossa kerrotaan opaslehtisen tarkoitus ja tavoi-

te sekä kohderyhmä. Seuraavalla sivulla on kerrottu yleisesti aikuis- ja lapsipotilaan 

kuolemasta ja niiden vaikutuksesta hoitajaan. Tämän jälkeen oppaassa käsitellään surua 

ja hoitajien yleisimmin kokemia tunteita. Opaslehtisen loppuosa on suruun liittyviä sel-

viytymiskeinoja. Suruun liittyvistä selviytymiskeinoista oleellisimmiksi on nostettu 

henkilökohtaiset selviytymiskeinot, työyhteisö, työnohjaus, debriefing sekä kuoleman 

arviointi. Opaslehtisen lopuksi on listattu henkilöitä, joihin hoitajat voivat ottaa tarvitta-

essa yhteyttä. 
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5 POHDINTA 

 

 

5.1 Eettisyys 

 

Opinnäytetyön eettisyyttä pohdittaessa on lähdemateriaalina käytetty kvalitatiivista ja 

kvantitatiivista opinnäytetyötä käsittelevää kirjallisuutta, koska toistaiseksi tuotokseen 

painottuvaan opinnäytetyöhön ei ole saatavilla eettisyyteen liittyvää kirjallisuutta. Eetti-

syys perustuu kysymyksiin hyvästä ja pahasta sekä oikeasta ja väärästä (Hirsjärvi, Re-

mes & Sajavaara 2009, 23). Eettinen ajattelu on tärkeässä roolissa opinnäytetyötä tehtä-

essä. Sillä tarkoitetaan kykyä pohtia omien ja yhteisön arvojen kautta sitä, mikä on oi-

kein ja mikä väärin. (Kuula 2006, 21.) Tutkimusetiikalla tarkoitetaan yleisesti sovittuja 

sääntöjä (Vilkka 2003, 30). Opinnäytetyön tekoon liittyy monenlaisia eettisiä asioita, 

jotka työn tekijöiden on huomioitava. Eettisesti hyvässä työssä on noudatettu hyvää 

tieteellistä käytäntöä. (Hirsjärvi ym. 2009, 23–26.) Olemme noudattaneet opinnäyte-

työssämme yleisesti sovittuja sääntöjä ja hyvää tieteellistä käytäntöä. Opinnäytetyötä 

tehdessä olemme muistaneet koko ajan opinnäytetyön luvan ja noudattaneet sen edelly-

tyksiä. Olemme noudattaneet myös opinnäytetyön osalta sovittuja palautuspäivämääriä. 

 

Opinnäytetyötä tehdessä on myös vältettävä epärehellisyyttä, joka tarkoittaa, että toisten 

työtä ei plagioida, tutkimusten tuloksia ei kaunistella ja yleistetä kritiikittömästi ja mui-

den osuutta työn valmistumiseen ei vähätellä (Hirsjärvi ym. 2009, 23–26). Toisen työn 

kunnioittaminen kuuluu hyvään tieteelliseen käytäntöön. Tämä tarkoittaa sitä, että toi-

sen tuottamaa aineistoa käytetään asiallisesti. Lähteiden asiallinen merkitseminen, työn 

tulosten kunnioittava selostaminen ja tiedon vääristelemättömyys kuuluvat eettisesti 

hyviin tapoihin. (Vilkka 2007, 165–166.) Omaa opinnäytetyötä tehdessä on oltava myös 

aidosti kiinnostunut aiheestaan ja motivoitunut työn tekemiseen (Kuula 2006, 30). 

Olemme merkinneet lähteet asiallisesti ja emme ole plagioineet mitään. Opinnäytetyö 

on lähetetty Urgund-plagiointiohjelmaan.  

 

Tutkimuksiin olemme suhtautuneet kriittisesti, mutta kunnioittaen kuitenkin tutkimuk-

sen tekijää. Olemme olleet kiinnostuneita aiheesta prosessin alusta alkaen. Olemme ku-

vanneet opinnäytetyön prosessin edellä siten, kuin se on edennyt. Opinnäytetyön suun-

nittelu ja toteutus on tehty asianmukaisesti ohjeiden mukaan. Opinnäytetyön tuotoksena 



28 

 

valmistuneen opaslehtisen kustannuksista olemme vastanneet itse. Rahaa on kulunut 

lähinnä opaslehtisen painattamiseen, suunnitteluun ja kuvittamiseen.  

 

 

5.2 Luotettavuus 

 

Opinnäytetyön luotettavuutta arvioitaessa tärkein osa-alue on lähdekritiikki. Lähteitä 

etsiessä on hyvä pohtia niiden ikää, laatua ja uskottavuuden astetta. Tarjolla olevista 

lähteistä olisi hyvä valita mahdollisimman tuoreita, koska tutkimustieto muuttuu nope-

asti. Mahdollisuuksien mukaan olisi myös hyvä suosia ensisijaisia lähteitä, koska toissi-

jaiset lähteet ovat ensisijaisen lähteen tulkintaa ja tämän vuoksi tieto on saattanut muut-

tua. Lähteiden tietoa ei saa vääristää eikä muunnella. Omat mielipiteet on eroteltava 

tarkasti lähteen kirjoittajan tekstistä. Seuraamalla oman alan kirjallisuutta, ohjautuu 

väistämättä ajantasaisiin lähteisiin. (Vilkka & Airaksinen 2003, 70–73.)  

 

Tässä opinnäytetyössä olemme pyrkineet käyttämään monipuolisesti luotettavia tuoreita 

lähteitä. Osa käyttämistämme lähteistä on vanhoja, mutta aiheesta ei ole saatavilla tuo-

reempaa tietoa. Opinnäytetyössä käyttämämme lähteet ovat tutkimuksia, kirjallisuutta 

sekä lehtiartikkeleita. Uudemmat lähteet ovat kansainvälisiä, joita olemme käyttäneet 

mahdollisuuksien mukaan. Vaikka opinnäytetyössä suositellaan käytettäväksi alle 10 

vuotta vanhoja lähteitä, olemme käyttäneet silti vanhempia tiedon vähäisyyden sekä 

lähteiden luotettavuuden vuoksi. Suomessa aiheesta on julkaistu lähivuosina vähän tut-

kimuksia ja kirjallisuutta, koskien ammatillista surutyötä. Aihetta on tutkittu lähinnä 

omaisten näkökulmasta runsaasti.   

 

Olemme käyttäneet Pro gradu-tutkielmista ja muista tutkimuksista saatua tietoa moni-

puolisesti hyväksi kirjoittaessamme teoreettista tietoa. Lisäksi olemme hyödyntäneet 

oppikirjallisuutta hoitajien selviytymiskeinoissa sekä ammatillisessa surutyössä. Olem-

me lukeneet muita opinnäytetöitä ja etsineet lähdeluetteloista työhömme sopivia lähtei-

tä. Lähteiden luotettavuutta lisää myös se, että niissä oleva tieto on toistunut usein sa-

manlaisena. Opinnäytetyötämme ovat lukeneet työelämäyhteys sekä ohjaava opettaja, 

joiden kanssa olemme pohtineet yhdessä opinnäytetyötämme, joka lisää työn luotetta-

vuutta.  
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5.3 Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset 

 

Opinnäytetyön tehtävänä oli selvittää mitä on suru hoitajan näkökulmasta, miten poti-

laan kuolema vaikuttaa hoitajaan ja miten hoitaja voi käsitellä omaa suruaan. Käsitte-

limme teoriaosiossa ammatillisuutta ja hoitajan kokemia tunteita potilaan kuollessa. 

Lisäksi käsittelimme surua ja siihen liittyviä selviytymiskeinoja. Tarkoituksenamme oli 

tehdä opaslehtinen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hoitajille ammatillisesta surutyöstä ja 

siihen liittyvistä selviytymiskeinoista. Opinnäytetyön tuotoksena valmistunut opasleh-

tistä voivat käyttää ammatillista surutyötä potilaan kuollessa kohtaavien hoitajien kes-

kuudessa. Opaslehtisestä hoitajat löytävät suruun liittyviä selviytymiskeinoja. Opasleh-

tistä lukiessaan he voivat antaa surulle tilaa ja uskaltaa jakaa kokemuksiaan muiden 

hoitajien kanssa. Potilaan kuolemasta puhuminen voi olla vaikeaa. Sen vuoksi opasleh-

tisessä on käsitelty työyhteisön merkitystä, jälkipuintia ja työnohjausta. Niiden avulla 

hoitajat voivat keskustella omista tuntemuksistaan muiden kanssa ja välttää työuupumi-

sen sekä lukkiutumisen. Tunnistamalla tunteensa, hoitajat pystyvät käsittelemään suru-

aan.  

 

Lähteitä etsiessämme vastaan tuli paljon tutkimuksia omaisten kohtaamisesta ja heidän 

tukemisestaan. Hoitajien työssä jaksamisesta ja heidän tukemisestaan ei löytynyt paljon 

tietoa. Kehittämisehdotuksenamme on, että opinnäytetyömme aiheesta voisi tuottaa tut-

kimuksen, jossa selvitettäisiin sairaanhoitajien työssä kokemien tunteiden vaikutusta 

työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Aihetta voisi tarkastella myös siltä kannalta, 

mitkä selviytymiskeinot hoitajat kokevat hyödyllisimmiksi. Lisäksi voisi tutkia, kuinka 

lapsipotilaan ja aikuispotilaan kuoleman vaikutus hoitajaan eroaa toisistaan.  

 

 

5.4 Pohdinta 

 

Opinnäytetyöprossin alkaessa syksyllä 2011 tietomme ammatillisesta surutyöstä ja sii-

hen liittyvistä selviytymiskeinoista oli vähäistä. Opinnäytetyön aiheen valintaan vaikutti 

työn tekijöiden kiinnostus kuoleman kohtaamiseen hoitotyössä. Oman tiedon sekä käy-

tettävissä olevien lähteiden vähäisyyden vuoksi prosessin aloittaminen oli vaikeaa. Läh-

teiden etsiminen oli haasteellista, koska ammatillista surutyötä ja siihen liittyviä selviy-

tymiskeinoja on tutkittu huomattavasti vähemmän, kuin esimerkiksi omaisten surutyötä 

ja siitä selviytymistä. Perehdyttyämme aiheeseen, aloimme kirjoittaa opinnäytetyötä 
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yhdessä. Ongelmaksi nousi kuitenkin aikataulujen yhteensovittaminen eri suuntautu-

misvaihtoehtojen vuoksi sekä eri paikkakunnilla asuminen.  

 

Opinnäytetyöprosessin aikana tehtävät, tavoite ja tarkoitus ovat pysyneet lähes muuttu-

mattomina. Joitakin sanamuutoksia niihin on tullut, mutta pääsääntöisesti ne ovat pysy-

neet koko ajan samoina. Olemme joutuneet muuttamaan tehtävien sanamuotoja yksin-

kertaisemmiksi työn rajaamisen vuoksi. Opinnäytetyötä tehdessämme pohdimme, ke-

nelle suuntaamme opaslehtisen. Aluksi ajattelimme käyttää hoitohenkilöstö termiä, mut-

ta se olisi ollut käsitteenä liian laaja. Päädyimme hoitaja käsitteeseen, koska miellämme 

sen tarkoittavan muitakin kuin sairaanhoitajia ja täten opinnäytetyön kohderyhmä on 

laajempi.  

 

Vaikeuksia opinnäytetyön tekemisessä oli myös rungon jäsentelemisessä. Opinnäyte-

työn teoreettinen lähtökohta on muuttunut useaan otteeseen prosessin aikana. Aluksi 

teoreettinen lähtökohtamme sisälsi liikaa pieniä kohtia ja oli liian laaja. Tämän jälkeen 

karsimme teoreettista lähtökohtaa, jonka seurauksena siitä tuli sekava. Lopulliseen ku-

vioon päädyimme vasta prosessin viime hetkillä. Haasteellista teoreettisen osion suun-

nittelemisesta teki myös se, kuinka rajata aihe. Lopulliseen teoreettiseen lähtökohtaan 

päädyttyä, teoreettisesta osiosta tuli selkeämpi ja antoisampi. 

 

Opinnäytetyön valintoja ovat ohjanneet työelämän toiveet opaslehtisen sisällöstä. 

Olemme tiivistäneet tärkeimpiä asioita teoriasta opinnäytetyön tuotoksena valmistunee-

seen opaslehtiseen. Opaslehtinen oli yllättävän nopea tehdä teoreettisen tiedon pohjalta. 

Tuotoksen tekeminen oli myös teoreettisen tiedon kirjoittamista miellyttävämpää. Opas-

lehtistä tehdessämme olemme koko ajan miettineet työelämän tarvetta ja yrittäneet teh-

dä tuotoksesta työelämän toiveita vastaavan. Lisätietoa halutessaan, opaslehtisen lukijat 

voivat perehtyä opinnäytetyön teoreettiseen osioon.  

 

Opinnäytetyön tekeminen oli pitkä ja rankka prosessi. Yhteistyömme sujui kuitenkin 

hyvin ja saimme koottua opinnäytetyön valmiiksi syksyllä 2012. Opinnäytetyömme 

vastaa mielestämme hyvin asetettuihin tarkoitukseen, tehtäviin ja tavoitteeseen. Yhteis-

työtä tehdessämme opimme työskentelemään tiiviisti toisen kanssa. Opimme tekemään 

yhteistyötä myös työelämän, opettajien ja yritysten kanssa. Yhteistyötaito on tärkeää 

meille tulevina sairaanhoitajina. Yhteistyömme aikana molemmat ovat oppineet jousta-

vuutta, pitkäpinnaisuutta ja hyviä yhteistyötaitoja. Vaikka aikataulujen yhteensovittami-
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nen oli välillä haastavaa erilaisten lukujärjestysten vuoksi, selviydyimme työmme teosta 

mielestämme hyvin.  

 

Vainajan kohtaaminen hoitotyössä oli meille molemmille vieras asia. Koulutuksen ai-

kana aiheesta puhutaan mielestämme liian vähän. Opinnäytetyön tekemisen myötä 

olemme kasvaneet henkisesti ja olemme valmiimpia kohtaamaan työssämme kuolemaa 

ja sen herättämiä tunteita itsessämme. Olemme saaneet myös valmiuksia käsitellä omia 

tunteitamme ja keinoja parantaa työssä jaksamistamme. Uskomme, että kohtaamalla 

vainajia työssämme, opimme käsittelemään tunteitamme vielä paremmin ja löytämään 

itsellemme sopivat selviytymiskeinot. Opinnäytetyömme aihe on aina ajankohtainen, 

sillä kuolemaa kohtaa sairaalassa lähes joka päivä. Uskomme työstämme olevan hyötyä 

sekä monta vuotta työtä tehneille että vasta valmistuneille hoitajille.   
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LIITTEET 

 

 

Liite 1 Aiheeseen liittyvät tutkimukset    1 (7) 

 

Tekijä ja työn ni-

mi  

Työn tarkoitus, 

tehtävät/ongelmat 

ja tavoite 

Menetelmä Keskeiset tulokset 

Eriksson-Piela 2003 

 

Tunnetta, tietoa vai 

hierarkiaa? Sai-

raanhoidon moni-

nainen ammatilli-

suus. 

 

Väitöskirja 

Tarkoitus:  

Selvittää, miten 

hoitotyössä toimi-

vat henkilöt perus-

televat ammatillista 

asemaansa sairaalan 

hierarkkisessa jär-

jestelmässä. 

 

Tehtävät: 

1. Miten hoitajat 

tekevät ymmärret-

täväksi ammatillista 

asemaansa puhu-

malla ammatillisista 

käytännöistään? 

2. Miten asiantunti-

juus sisältyy hoita-

jan työn velvoittei-

siin? 

3. Minkälaiset vaa-

timukset muodos-

tuvat merkitykselli-

siksi hoitajan am-

mattitoiminnan 

kohdalla? 

4. Minkälaisia sosi-

aalisia asemia poti-

laat saavat erilaisis-

sa tietovarannoissa 

ja mitä merkitystä 

erilaisilla potilasta 

koskevilla diskurs-

seilla on hoitajan 

ammatillisen ase-

man kannalta? 

Kvantitatiivinen 

 

N=12 

 

Sairaanhoitajat 

 

Teemahaastattelu 

 

Suvey-metodi 

Hoitajat kuvailevat 

ammatillisia vaati-

muksia vaihtelevin 

tavoin. 

Sairaanhoitajat ko-

kevat ammatillisuu-

teen kuuluvan tek-

nisten taitojen hal-

litsemisen ja työ-

tehtäviin liittyvät 

taidot. 

Lisäksi hoitajat 

näkevät ammatilli-

set velvollisuudet 

fyysisinä ja psyyk-

kisinä ominaisuuk-

sina. 

Oman ammatilli-

suuden kehittämi-

nen nähdään vel-

vollisuutena. 

Ihmisenä kasvami-

nen ja kehittyminen 

nähdään ammatilli-

sena kehittymisenä. 
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2 (7) 

Koistinen 

1993  

 

Ammatillinen 

surutyö – Lapsi-

potilaan kuolema 

sairaanhoitajan 

kokemana.  

 

Tutkielma 

Tarkoitus:  

Selvittää, millaisia 

tunteita lapsipoti-

laan kuolema he-

rättää sairaanhoita-

jassa, kuinka sai-

raanhoitaja käsitte-

lee tunteitaan.  

 

Ongelmat:  

1. Millaisia tuntei-

ta lapsen kuolema 

herättää sairaan-

hoitajassa?  

2. Kuinka sairaan-

hoitaja käsittelee 

lapsipotilaan kuo-

lemasta johtuvia 

tunteitaan? 

3. Millainen yhte-

ys erilaisilla taus-

tatekijöillä on sai-

raanhoitajan tun-

teisiin? 

Kvalitatiivinen 

 

N= 15 

 

Vastasyntyneiden 

teho-osaston ja las-

ten syöpä- ja veri-

tautien osaston sai-

raanhoitajat 

 

Teemahaastattelu 

 

Sisällön analyysi 

 

Lapsen kuolema herätti 

hoitajissa erilaisia tun-

teita, joista yleisin oli 

suru. 

Surutyön vaiheet kuva-

sivat paremmin hoitaji-

en tunteita kuin kriisin 

kulku, mutta molem-

mista löytyi yhteisiä 

piirteitä. 

Useat sairaanhoitajat 

olivat kokeneet omassa 

elämässään henkilö-

kohtaista surua kuole-

man kautta.  

Ammatillinen surutyö 

pitää sisällään aivan 

samoja tunteita, joita 

surevat omaisetkin ko-

kevat läheisensä kuol-

lessa. 

Koistinen 

1996 

 

Potilaan kuolema 

sairaanhoitajien 

kokemana 

 

Pro gradu -

tutkielma 

Tarkoitus:  

Syventää aikai-

sempien tutkimus-

ten tuloksia ja tuo-

da esille potilaan 

kuoleman merki-

tystä sairaanhoita-

jalle.  

 

Ongelmat: 

1. 1. Miten sairaan-

hoitaja kokee poti-

laan kuoleman? 

2. 2. Miten sairaan-

hoitaja käsittelee 

potilaan kuolemas-

ta johtuvia tuntei-

taan? 

3. Mitkä tekijät 

ovat yhteydessä 

sairaanhoitajan 

kuoleman kokemi-

seen? 

Kvalitatiivinen  

 

N=15  

 

Pääkaupunkiseudun 

sairaaloiden sai-

raanhoitajat 

 

Teemahaastattelu 

 

Sisällönanalyysi 

 

- Potilaan kuolema 

saattaa olla erittäin tun-

nepitoinen kokemus 

sairaanhoitajalle. 

- Voimakkaat tunteet 

purkautuvat usein itku-

na. 

- Ensimmäisinä vuosina 

kokemukseen liittyi 

monesti pelkoa, joka 

kuitenkin muuttui työ-

vuosien myötä syvälli-

seksi ja pohtivaksi su-

ruksi. 

Tunteiden olemassa 

oloa ja niiden hallittua 

ulospäin näkymistä 

pidettiin tärkeänä. 
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3 (7) 

Kärkkäinen 2005 

Käsiteanalyysi 

hoitotyön työnoh-

jaus –käsitteestä 

 

Pro gradu -

tutkielma 

Tarkoitus ja tehtä-

vä:  

Analysoida hoito-

työn työnohjauskä-

sitteen kypsyyttä, 

kehittää työnohja-

uskäsitettä sekä 

tunnistaa työnohja-

uskäsitteen sovel-

tuvuus hoitotyön-

tekijöiden tervey-

den edistämisessä 

ja sekä yksilö- ja 

yhteisötasolla. 

 

Kirjallisuuskatsaus 

 

N= 94 

 

Kvalitatiivinen 

käsiteanalyysi 

- Hoitotyön työnohjaus 

on vuorovaikutukseen 

perustuva hoitotyön 

kehittämismenetelmä. 

- Työnohjaus edellyttää 

ohjattavien muutostar-

vetta. 

- Työohjaus on prosessi, 

johon sekä ohjattavan 

että ohjaajan on sitou-

duttava. 

- Vuorovaikutussuhteen 

on oltava luottamuksel-

linen ja turvallinen. 

Muutokseen liittyvät 

ristiriitaiset tunteet on 

myös ymmärrettävä. 

Mäkeläinen & 

Mäkeläinen 

1999 

 

Asiantuntijuus 

kuolevan potilaan 

hoidossa sairaan-

hoitajien määrit-

telemänä 

 

Pro gradu-

tutkielma 

Tarkoitus:  

Selvittää, mitä on 

asiantuntijuus kuo-

levan potilaan hoi-

dossa. 

 

Tehtävät: 

1. Mikä merkitys 

on sairaanhoitajan 

teoriatiedolla ja 

käytännön koke-

muksella kuolevan 

potilaan hoidon 

asiantuntijuudessa? 

2. Millainen merki-

tys on sairaanhoita-

jan itsetuntemuk-

sella ja itsensä ke-

hittämisellä asian-

tuntijuuden kannal-

ta? 

3. Millainen merki-

tys sairaanhoitajan 

tilanteenmukaisella 

toiminnalla on kuo-

levan potilaan yksi-

löllisen hoidon ja 

koko osaston toi-

minnan kannalta? 

 

Kvalitatiivinen ja 

kvantitatiivinen 

 

N= 96 

 

Sairaanhoitajat 

 

Teemahaastattelu 

 

Sisällön analyysi 

Sairaanhoitajat työs-

kentelivät kuolevan 

potilaan hoitoon liitty-

en tilanteenmukaisesti. 

Muiden potilaiden tar-

peet jäivät usein kui-

tenkin taka-alalle. 

Sairaanhoitajat pyrkivät 

hoitamaan kuolevaa 

potilasta omana itse-

nään, vaikka hoito nos-

tatti voimakkaita tun-

teita pintaan. 

Ammatillista osaamista 

pidettiin riittävänä kuo-

levan potilaan hoidos-

sa. 

Sairaanhoitajien itse-

tuntemus ja itsensä 

kehittäminen oli hyvää. 

Vanhemmat sairaanhoi-

tajat ilmaisivat muita 

useammin halustaan 

päästä työnohjaukseen. 

- Lyhyen työkokemuk-

sen omaavat sairaan-

hoitajat reflektoivat 

tunteitaan kollegoiden 

kanssa. 
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4 (7) 

 

Nuikka 

2002 

 

Sairaanhoitajien 

kuormittuminen 

hoitotilanteissa 

 

Akateeminen väi-

töskirja 

Tarkoitus:  

Määrittää sairaan-

hoitajien kuormit-

tumista hoitotilan-

teissa mittaamalla 

fyysistä ja psyyk-

kistä kuormittumis-

ta ja selvittää yksi-

löllisten ominai-

suuksien yhteyksiä 

kuormittumiseen. 

 

Tehtävät: 

1. 1. Selvittää sairaan-

hoitajien kuormit-

tumista säätelevät 

yksilölliset tehtävät. 

2. 2. Määrittää 

sairaanhoitajien 

fyysinen kuormit-

tuminen hoitotilan-

teiden aikana. 

3. 3. Selvittää sairaan-

hoitajien tunneko-

kemusten yhteys 

fyysiseen kuormit-

tumiseen eri hoito-

tilanteissa. 

4. 4. Kuvata sairaan-

hoitajien omaa ar-

viota kuormittumi-

sestaan hoitotilan-

teissa. 

5. 5. Selvittää fyysisen 

suorituskyvyn, kou-

lutuksen ja elämän-

tilanteen yhteys 

kuormittumiseen 

hoitotilanteissa. 

6. Kuvata sairaan-

hoitajien vaikeina 

ja ahdistavina ko-

kemat hoitotilan-

teet. 

Kvalitatiivinen 

 

N=122 

 

Kuopion yliopistol-

lisen sairaalan sisä-

tauti-kirurgisen 

vuodeosaston sai-

raanhoitajat 

 

Sydämen syketaa-

juuden rekisteröinti 

sykemittarilla, vii-

vakoodilomake, 

kliininen rasitus-

koe, teemahaastat-

telu 

 

Kvalitatiivinen si-

sällönanalyysi 

 

Kuormittavat hoito-

tilanteet yhteydessä 

hoitajien sisäisiin 

voimavaroihin ja 

työssä jaksamiseen. 

Kuolemaan, suruun 

ja kärsimykseen 

liittyvät tilanteet 

olivat erittäin 

kuormittavia. 

Kuolema ja suruti-

lanteissa koettiin 

riittämättömyyttä ja 

syyllisyyttä. 

Vaikeat ja ahdista-

vat hoitotilanteet 

purkautuivat ajoit-

tain fyysisinä oirei-

na: väsymys ja 

päänsärky. 

Joillekin liiallinen 

väsymys aiheutti 

jopa kuumetta. 

Sairaanhoitajat tun-

nistivat toisten hoi-

tajien väsymyksen 

puheesta ja käytök-

sestä. 

Vaikeat ja ahdista-

vat hoitotilanteet 

merkitsivät myös 

oppimisprosessia.  

Työkokemuksen 

myötä opittiin lä-

hellä olemisen tai-

toa. 

Työkokemuksen 

myötä tiedostettiin 

myös se, että vai-

keista ja ahdistavis-

ta tilanteista selvi-

ää. 
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      5 (7) 

Oittinen 

2011 

 

Empatia kriisiaut-

tamisessa. Kriisi-

työntekijöiden 

kokemuksia myö-

tätuntostressistä ja 

työhyvinvoinnista 

Kuopion kriisi-

keskuksessa 

 

Pro gradu- tut-

kielma 

 

Tarkoitus:  

 

Selvittää kriisiaut-

tamisen vaikutuksia 

kriisityöntekijään. 

 

Tehtävät: 

 

1. Millaiset tilanteet 

kriisityössä saavat 

aikaan myötätunto-

stressiä ja kuinka 

myötätuntostressin 

kokeminen ilmenee 

työntekijässä fyysis-

ten reaktioiden, tun-

teiden, ajatusten ja 

toiminnan tasolla 

tarkasteltuna. 

2. Tuoda esille laa-

jemmin auttamis-

työn sisällön vaiku-

tuksia työntekijän 

elämään. 

Kvalitatiivinen 

N= 7 

 

Kuopion kriisikes-

kuksen työntekijät 

 

Yksilöhaastattelu 

 

Induktiivinen ana-

lyysi. 

 

Kriisityöntekijät 

kokevat myötätunto-

stressiä asiakastilan-

teissa, jotka muistut-

tavat työntekijän 

omia kokemuksia. 

Myötätuntostressi 

ilmenee työntekijäs-

sä erilaisina reakti-

oina. 

Lähelle tulleiden 

asiakastilanteiden 

jälkeen, tilanteet 

puretaan keskuste-

lemalla työkaverei-

den kanssa. 

Läheiset ihmissuh-

teet ovat tärkeitä 

voimavaralähteitä 

kriisityöntekijöiden 

elämässä. 

Ora-Hyytiäinen 

2004 

 

Auttajasta reflek-

tiiviseksi sairaan-

hoitajaksi 

 

Pro gradu-

tutkielma 

 

 

Tarkoitus:  

Rakentaa teoria, 

joka kuvaa ja selit-

tää ammattikorkea-

kouluopiskelijan 

kehittymistä sai-

raanhoitajaksi opis-

kelijan kokemana ja 

tunnistaa siinä mah-

dollisesti esiintyviä 

kehittymisen vaihei-

ta. 

 

Tehtävät:  

1. Mikä on sairaan-

hoitajaksi kehitty-

misen ydinprosessi 

mahdollisine vai-

heineen opiskelijan 

kokemana? 

Kvalitatiivinen 

N= 120 

 

Sairaanhoitajaopis-

kelijat 

 

Kehyskertomus 

 

Grounded-teoria 

Työ koettiin myös 

mielekkäänä ja mo-

tivoivana. 

Opiskelijat kokivat 

olevansa osa työyh-

teisöä. 

Sairaanhoitajan toi-

mintaympäristö si-

sältää fyysisen, sosi-

aalisen ja symboli-

sen toimintaympä-

ristön. 

Kiireen aiheuttamat 

seuraamukset kuvat-

tiin väsymyksenä, 

kireytenä ja työn 

rasittavuuden koke-

muksena. 

Hyvä työyhteisö 

koettiin työn rasitta-

vuutta helpottavana 

asiana. 
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      6 (7) 

Perttula 

1995 

 

Kuolevan poti-

laan hoitotyön 

oppiminen. Esi-

merkkinä termi-

naalihoito-

oppikurssi sai-

raanhoitaja kou-

lutuksessa 

 

Pro gradu-

tutkielma 

 

Tarkoitus:  

Kuvailla kuolevan 

potilaan hoitotyön 

oppimista terminaali-

hoitokurssin aikana. 

 

Tehtävät: 

1. Mitkä olivat kuole-

van potilaan hoitotyön 

tavoitteet? 

2. Miten kuolevan 

potilaan hoitotyön 

tarpeet määriteltiin? 

3. Mitä suoria ja epä-

suoria auttamismene-

telmiä esitettiin käy-

tettäväksi kuolevan 

potilaan hoitotyössä? 

4. Mitä tietoja hoita-

jan esitettiin tarvitse-

van kuolevan potilaan 

hoitotyössä? 

5. Mitä taitoja hoita-

jan esitettiin tarvitse-

van kuolevan potilaan 

hoitotyössä? 

Kvalitatiivinen 

 

N= 17 

 

Terminaalihoito-

kurssin sisätauti-

kirurgiset sairaan-

hoitajaopiskelijat 

 

Videointi 

 

Sisällön analyysi 

Potilaan omaisten 

kanssa tekemä yh-

teistyö on tärkeää. 

Kuolevilla potilailla 

on paljon psyykkisiä 

tarpeita. 

Vuorovaikutus poti-

laiden, omaisten ja 

työyhteisön välillä 

on tärkeää. 

Omien tunteiden 

tunnistamista pidet-

tiin tärkeänä. 

Turvallisuuden, pe-

lolta ja ahdistukselta 

suojautumisen sekä 

hyväksymisen tar-

vetta pidettiin tär-

keänä. 

Ridanpää 

2006 

 

Kuolevan hoito-

työtä koskevat 

kirjalliset ohjeet 

 

Pro gradu-

tutkielma 

Tarkoitus:  

Kuvata kuolevan hoi-

totyöhön liittyviä kir-

jallisia ohjeita, joita 

käytetään erilaisissa 

hoitopaikoissa. 

 

Tehtävät: 

1. Kuvata erilaisten 

hoito-ohjeiden kes-

keinen sisältö. 

2. Tehdä kuolevan 

hoitotyötä kuvaava 

malli, jota voidaan 

hyödyntää kuolevan 

hoitotyönohjeiden 

suunnittelussa ja kuo-

levan hoitotyön toteu-

tuksessa. 

Kvalitatiivinen 

 

N= 11 

 

Kuolevan hoitotyötä 

koskevat kirjalliset 

ohjeet 

 

Kirje eri hoitolai-

toksiin, aineiston 

nouto henkilökoh-

taisesti 

 

Induktiivinen sisäl-

lönanalyysi 

Ihmisen yksilölliset 

arvot kulkevat hänen 

mukanaan. 

Ihmisillä on erilaisia 

käsityksiä elämästä 

ja kuolemasta. 

Kuolevan tulee voi-

da tuntea, että hä-

nestä välitetään. 

Hoitohenkilöstön 

jaksamista tukevista 

toiminnoista mainit-

tiin keskustelu työ-

tovereiden kanssa, 

työnohjaus, riittävä 

lepo ja työterveys-

huollon palveluiden 

käyttäminen. 

Esimiehen tulee 

kuunnella työnteki-

jöitään ja järjestää 

jaksamista tukevaa 

toimintaa. 
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      7 (7) 

Toivakka 

2005 

 

Työnohjaus joh-

tamisen ja työyh-

teisön kehittämi-

sen välineenä sosi-

aali- ja terveyden-

huollossa 

 

Pro gradu-

tutkielma 

Tarkoitus:  

Selvittää sosiaali- ja 

terveysjohtajien käsi-

tyksiä työnohjauskäy-

tännöistä ja työnohja-

uksen merkityksestä 

työyhteisön kehittämi-

sen välineenä. 

 

Tehtävät:  

1. Millaisia käsityksiä 

sosiaali- ja terveysjoh-

tajilla on työnohjauk-

sesta ja työnohjauskäy-

tännöstä sosiaali- ja 

terveydenhuollossa? 

2. Millaisia käsityksiä 

sosiaali- ja terveysjoh-

tajilla on työnohjauk-

sen merkityksestä työ-

yhteisön kehittämisel-

le? 

3. Millaisia käsityksiä 

sosiaali- ja terveysjoh-

tajilla on siitä, miten 

työnohjausta tulisi ke-

hittää henkilöstön joh-

tamisen näkökulmasta? 

4. Miten sosiaali- ja 

terveysjohtajat arvioi-

vat työnohjauksen kus-

tannuksia suhteessa 

saavutettuihin hyötyi-

hin? 

Kvalitatiivinen 

 

Sosiaali- ja ter-

veysjohtajat 

 

N= 12 

 

Teemahaastatte-

lu 

 

Sisällön analyysi 

Terveydenhuollossa 

työnohjaus edelleen 

huonosti tunnettu. 

Sosiaalityössä ja 

psykiatrian puolella 

paremmin tunnettu 

käytäntö. 

Työnohjaus koetaan 

sanktiona, jos se ei 

ole vapaaehtoista.  

Työnohjauksen käyt-

tötarkoitus selkeä. 

Työnohjaus tärkeä 

koko työyhteisön 

kehittämisen mene-

telmänä. 

Työnohjaustoimin-

nan kehittämisestä 

konkreettisia näkö-

kulmia; informoitava 

enemmän ja ohjaaji-

en koulutus. 

Työnohjauksen kus-

tannuksia ei tiedetä 

riittävästi. 
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