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Mikä tämän esityksen tavoite on?

� Saada neuvoja kuolevan ihmisen 
kohtaamiseen.

� Saada neuvoja surevien tai ”hankalien” 
omaisten kohtaamiseen.

� Saada neuvoja huonojen uutisten 
kertomista pakoilevan lääkärin 
aktivoimiseksi.

� Lieventää kuolevan ihmisen kohtaamiseen 
liittyviä pelkoja.



YK:n Kuolevan oikeuksien julistus 
(1975): 
Minulla on oikeus…

1. tulla kohdelluksi elävänä ihmisenä kuolemaani saakka. 

2. pitää yllä toivoa, vaikka sen kohteet muuttuisivatkin. 

3. saada hoitoa niiltä, jotka voivat pitää yllä toivoa, vaikka 
se muuttuisikin.

4. ilmaista tunteeni omalla tavallani lähestyessäni 
kuolemaa.

5. osallistua hoitoani koskeviin päätöksiin.

6. odottaa jatkuvaa lääketieteellistä hoitoa ja 
hoitotyötä, vaikka parantamisen tavoite onkin muuttunut 
lievittämisen tavoitteeksi.



Minulla on oikeus…

7. siihen, että en kuole yksin.

8. olla vapaa kivuista.

9. saada kysymyksiini totuudenmukaiset vastaukset. 

10. siihen, että minua ei petetä. 

11. saada apua perheeltäni ja perheelleni kuolemani  
hyväksymisessä. 

12. saada kuolla rauhallisesti ja arvokkaasti. 

13. säilyttää yksilöllisyyteni, eikä tulla arvostelluksi 
päätöksistäni vaikka ne poikkeaisivatkin muiden käsityksistä. 

14. odottaa, että ihmisruumiin pyhyyttä kunnioitetaan 
kuolemani jälkeen. 



Minulla on oikeus…

15. saada hoivaa huolehtivilta, herkiltä ja asiansa 
osaavilta ihmisiltä, jotka yrittävät ymmärtää tarpeeni ja 
jotka pystyvät saamaan tyydytystä siitä, että auttavat minua 
kohtaamaan kuoleman.



Kohtaamisesta



Miksi potilas pitäisi ”kohdata”?

� Ihminen kaipaa sitä, että joku kohtaisi hänet 
aidosti ja läsnä olevana
◦ Halu tulla kuulluksi ja nähdyksi ainutkertaisena ja 

ainutlaatuisena

� Hyvä kohtelu ja kohtaaminen 
todennäköisesti parantaa potilaan 
hoitomyöntyvyyttä ja jaksamista (sekä 
vähentää Valviran yhteydenottoja)

� Onnistunut kohtaaminen ja hyvä 
vuorovaikutus antaa lisää merkityksellisyyttä 
työhön.



Mitä pitää huomioida vakavasti 
sairaan ihmisen kohtaamisessa?
� Ahdistus johtuu usein epätietoisuudesta ja 

kärsimyksen pelosta.

� Vaikka lääketiede ei pystykään 
lohduttamaan kuolevaa, lääkäri tai hoitaja 
pystyy.

� Ajatus hyvästä kuolemasta helpottaa 
puhumista. 



Kuolemisesta
� Parantumattomaan sairauteen liittyy yleensä 

selkeä loppuvaihe ja saattohoidon järjestäminen.
� Loppuvaihe voi olla jopa psyykkisesti helpompaa 

kuin esim.diagnoosivaihe tai vaihe, kun elämän 
pidentämiseen tähtäävät hoidot päättyvät.

� Loppuvaiheessa 
◦ voimakas väsymys
◦ toimintakyvyn heikkenemistä
◦ kontaktista vetäytymistä
◦ mahdollisesti mielialan laskua (lääkitystä tarvittaessa)

� Ihminen ei ainoastaan kuole vaan myös ymmärtää 
kuolevansa ja pyrkii valmistautumaan siihen omalla 
tavallaan.



Kuolemanpelosta

� Aloite kuolemasta puhumiseen pitäisi tulla 
aina potilaalta, älä tyrkytä aihetta.

� Elämän loppuminen (luopumisen tuska)

� Kuolemistapahtuma (oireiden lievittäminen ja 
siitä keskustelu) 

� Pohdinta, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu
◦ Ihmeen harvinaista, ainakin lääkärin vastaanotolla

� Avoimien kysymysten kautta potilas voi itse 
määritellä, miten ja mistä haluaa puhua



Eletty elämä

� Kuolevalle suhde menneisyyteen muodostuu 
tärkeämmäksi kuin nykyisyys.

� Muistot elämästä kulkevat mukana.
◦ Positiivisten elämänkokemusten muistelu

� Lohtua tarvitaan suruun ja menetyksiin.

� Mikä eletyssä elämässä oli merkityksellisintä.

� Sairastuminen ei määritä ihmistä, eikä tee 
yhtään huonommaksi.  Vakavasti sairaanakin 
elämä on usein elämisen arvoista.



Potilas ja puoliso
� Puoliso voi pyrkiä pitämään epätoivoisesti kiinni 

potilaasta; yritykset aktivoida jo periksi antanutta 
kuolevaa.

� Kuolevalle itselle puhuminen omasta lähestyvästä 
kuolemasta voi olla helpottavaa jakamista, puolisolle se 
taas voi olla pelottavaa ja ahdistavaa.

� Puolison ajatukset tulevaisuudesta voivat puolestaan olla 
potilaalle kestämättömiä (kateus, mustasukkaisuus).

� Puolison ”pitää” olla vahva ja jaksava? Käy kuitenkin läpi 
omaa surua/luopumista.

� Puolisoita voi joskus tavata erikseen.



Ohjeita onnistuneeseen 
kohtaamiseen
� Vastapäätäsi istuu ihminen, ei mikään 

tautikummajainen!
� Ei ole tarkoituksenmukaista etsiä syitä 

sairastumiselle.
� Aitous, läsnäolo, empatia, eleet, silmiin 

katsominen, kosketus
� Sinulla saattaa olla kiire, mutta se ei ole potilaan 

syy.
� Keskity siihen, mikä potilaan mielestä on 

ongelma.
� Välillä saa olla hiljaa.
� Ole rehellinen, mutta älä yltiörehellinen.



Miten lohduttaa itkevää tai 
toivotonta?
� Anna potilaan kertoa rauhassa 

ajatuksistaan ja huolistaan.

� Anna lupa itkeä esim. tarjoamalla 
nenäliinaa.

� Saa koskettaa, jos se tuntuu luontevalta.

� Kerro, miten potilaan oloa voidaan 
helpottaa.

� Suru kertoo välittämisestä ja luopumisen 
vaikeudesta.



Miten pärjätä ”hankalan” potilaan tai 
omaisen kanssa?
� Kuuntele, nyökyttele, ota vastaan ryöpytys, se ei 

ole henkilökohtaista!
� Pahoittele, jos potilas tai omainen KOKEE 

tulleensa kohdelluksi huonosti.
� Sano, että ymmärrät (vaikka et ymmärtäisikään, ei 

sinun tarvitse ymmärtää kaikkea).
� Kerro, että kuka tahansa olisi samassa tilanteessa 

vihainen.
� Kysy, kuinka voit auttaa tai helpottaa tilannetta.
� Jos potilas tai omainen tuntuu vallan 

mahdottomalta, käytä mielikuvitusta.



Usein keskusteluissa ei käsitelläkään 
kuolemaa



…vaan kuolemaan johtavaa sairautta 
sairastavan ihmisen elämää



Ratkaisukeskeiseen filosofiaan 
perustuvia ohjeita 
� Älä yritä korjata sellaista, mikä ei ole rikki 

� Kun tiedät mikä toimii, tee lisää sitä

� Jos jokin ei toimi, älä jatka sen tekemistä, 
vaan tee jotain toisin.

� ”Sinulla on kyllä ollut todella vaikea vuosi 
ja kohtuuttoman paljon vastoinkäymisiä. 
Miten ihmeessä olet kestänyt tuon 
kaiken?”



Työkaluja onnistuneeseen 
vuorovaikutukseen
� Mitä muuta potilaalle kuuluu kuin sairastamista
� Itse aiheutetut poikkeukset
� Miten potilas on aiemmin suuressa kriisissä 

onnistunut selviytymään ja päässyt eteenpäin 
� Mikä elämässä on onnistunut hyvin
� Tähtihetki (elämässä tai sairauden kanssa 

pärjäämisessä) 
� Ihmekysymys (esim. jos kuolemanpelko katoaisi)
� Ulkoistaminen
� Kuvien käyttö
� Tulevaisuuden muistelu



Miten päivystävä (tai muu)lääkäri
aktivoidaan keskusteluun?
� Kaunis pyyntö ja lääkärin 

vuorovaikutustaitojen kehuminen, 
auktoriteetista muistuttaminen (lahjonta)

� Muistutus, että suurin osa Valviraan
menevistä valituksista johtuu potilaan 
huonosta kohtelusta tai siitä, että omaiset 
eivät ole saaneet riittävästi informaatiota 
(uhkailu)

� Tiedotetaan lääkäriä myös muista 
mahdollisista epämiellyttävistä keskusteluista 
osastolla ja annetaan lääkärin valita pienin 
paha (kiristys)





Kiitos


