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Elämän tuoksu

Hengitä syvään kuulasta aamua,
tunnetko elämäntuoksun?
Katsele kauas taivaanrantaan,
kauas ohi pihapuiden,
ohitse oman itsesi.
Kunpa vain voisit,
voisit ja uskaltaisit
uskoa voimaan itsessäsi!
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LUKIJALLE
Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry on perus-

tettu 1986 edistämään syöpäpotilaita hoita-

vien sairaanhoitajien ammatillista osaamista. 

Vuonna 1986 toimintansa aloittanutta yhdis-

tystä olivat perustamassa tamperelaiset syö-

pähoitotyön aktiiviset kehittäjät, terveyden-

huoltoneuvos Eila Häihälä, osastonhoitaja 

Leena Alanko, terveydenhuollon opettajat Irja 

Murtonen ja Leena Minkkinen sekä sairaan-

hoitajat Kaarina Heiskanen ja Helena Punkka. 

Ajatus yhdistyksen perustamisesta Suomeen oli 

virinnyt jo vuonna 1985 Tukholmassa pidetyssä 

ECCO-konferenssissa. Tällöin konferenssissa mu-

kana olleet suomalaiset syöpäpotilaan hoitoon 

osallistuvat sairaanhoitajat olivat kokeneet, että 

suomalaisillakin sairaanhoitajille olisi paljon an-

nettavaa, myös kansainvälisesti. Toisaalta koettiin 

tarpeelliseksi päästä tiiviimmin mukaan sekä poh-

joismaiseen että kansainväliseen yhteistyöhön.

Yhdistyksen perustamiseen liittyviä asioita oli 

pohdittu useaan otteeseen epävirallisissa ko-

koontumisissa Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen 

tiloissa. Tunnelma silloin oli ollut erittäin innos-

tunut, ja sitä se on edelleenkin tänä päivänä, 

tälläkin hetkellä yhdistyksessä toimii erittäin 

innokkaita, aktiivisia syöpähoitotyönasiantun-

tijakehittäjiä. Kun sitten yhdistys oli perustet-

tu, liikkeelle oli lähdetty 0-markan budjetilla. 

Alkuvaiheessa Pirkanmaan Syöpäyhdistys oli 

tarjonnut kokoontumistilat ja monistuspal-

velut. Ensimmäiset koulutuspäivät oli pidetty 

Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen kerhotiloissa. 

Aikaisempina vuosina yhdistyksen puheenjoh-

tajina ovat toimineet terveydenhuoltoneuvos 

Eila Häihälä, terveydenhuollon opettaja Irja 

Murtonen, terveydenhuoltoneuvos Leila Salo ja 

sairaanhoitaja Katriina Heino sekä allekirjoitta-

nut terveydenhuollon maisteri, Karelia-ammat-

tikorkeakoulun koulutuspäällikkö Henna Myller.

Vuosi 2016 on Suomen Syöpäsairaanhoitajat 

Ry:lle 30. toimintavuosi ja juhlavuosi. Juhlavuo-

den kunniaksi on tuotettu tämä juhlajulkaisu. 

Tässä julkaisussa kuvataan yhdistyksen histo-

riaa, syöpähoitotyötä ja sen kehittymistä, eri-

laisia kohtaamisia ja kokemuksia ja tärkeitä 

huomionarvoisia asioita syöpäpotilaan arjessa.

Kiitän Teitä kaikkia tähän julkaisuun kirjoittaneita 

sekä hallituksen jäseniä, jotka olette edesautta-

neet julkaisun valmistumisessa. Erityiskiitos Han-

nele Salovaaralle ja Aino Mäkiselle, jotka halli-

tuksen pitkäaikaisina jäseninä ovat osallistuneet 

julkaisuun tulevien artikkelien kirjoittajien saami-

seen, artikkelien lukemiseen, valokuvien ja runo-

jen valintaan sekä kokonaisuuden tuottamiseen.

Joensuussa 20.6.2016 

Henna Myller



TIETOA, TAITOA JA
LÄHIMMÄISEN RAKKAUTTA

RISTO PELKONEN
• arkkiatri

Tutkittu tieto on hoitotyön älyllinen perusta. Tai-

to on osaamisessa ja kätten työssä, kuuntelemi-

sessa ja kohtaamisessa. Ymmärrys ja myötätun-

to nousevat sydämestä. 

Tieto vakavasta sairaudesta uhkaa ihmisen eheyt-

tä, muuttaa hänen suhtautumistaan omaan mi-

nään ja toiseen. Syöpään sairastuminen on aina 

pysäyttävä kokemus. Tauti on vakava ja nimi pe-

lottava. Toivon valo pilkottaa kuitenkin jokaisen 

horisontissa. Syövän kanssa voi tulla toimeen ja 

elää hyvää elämää – ja parantua kokonaan. Suo-

malaiset syöpähoidon tulokset ovat maailman 

parhaat ja hoitotavat kehittyvät hyvää vauhtia. 

Juuri nyt ollaan avaamassa ovea syövän suureen 

salaisuuteen ja aivan uudentyyppisten immuno-

logisten hoitojen maailmaan. 

”Kaikki mitä teette,
tehkää se rakastavaisin mielin”.
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”Syöpähoitajan työssä tärkeintä on
ihmisten kohtaaminen ja

luottamuksellisen suhteen luominen.” 

Syöpähoidon hyvät tulokset Suomessa johtuvat 

monesta tekijästä; lääketieteellisen ja hoitotie-

teellisen tutkimuksen korkeasta tasosta ja ai-

noalaatuisen syöpärekisterin seurantatiedoista, 

kaikille avoimesta terveydenhoidon palvelujär-

jestelmästä ja uuden tiedon nopeasta soveltami-

sesta käytäntöön. Suurinta on hyvin koulutettu ja 

motivoitunut ammattiväki. Mitä monimutkaisem-

miksi hoitomenetelmät käyvät, sitä vaativampaa 

on syöpäsairaanhoitajan työ kaikilla osaamisen 

tasoilla; älyllisesti ja teknisesti, kätten taitojen ja 

myötäelämisen saralla. Kysymys on elinikäisestä 

oppimisesta syöpäsairaanhoitajien luoman lois-

tavan täydennyskoulutusohjelman puitteissa. 

Kun syöpäpotilas avaa ensimmäisen kerran sai-

raalan oven, hän on kuin Liisa ihmemaassa pel-

kojensa ja huoliensa kanssa, hämmentynyt ja 

neuvoton. Potilas odottaa, ettei häntä jätetä yksin 

sairautensa kanssa ja että hänet kohdataan ihmi-

senä, jolla nimi ja ainutlaatuinen elämä, eikä vain 

tapauksena, jolla diagnoosinumero. Syöpäpoti-

laan sopeutuminen uuteen elämän tilanteeseen 

riippuu hyvin paljon siitä miten hänet kohdataan 

ja miten sairautta käsitellään. Syöpähoitaja on 

potilaansa tuki ja turva, kanssakulkija ja toivon 

kantaja. Vuoden 2014 syöpäsairaanhoitaja Riitta 

Hännisen sanoin: ”Syöpähoitajan työssä tärkein-

tä on ihmisten kohtaaminen ja luottamuksellisen 

suhteen luominen.”

 

Aito vuorovaikutus alkaa kuuntelemisesta ja 

eläytymisestä toisen asemaan. Siihen tarvitaan 

älyn rinnalle myötätuntoa, tiedon rinnalle tuntei-

ta ja järjen kumppaniksi moraali. Tätä voisi kut-

sua hoitotyön hiljaiseksi tiedoksi tai auttamisen 

eetokseksi. 

Täydestä sydämestäni toivotan onnea kolme-

kymmentävuotiaalle Suomen syöpäsairaanhoi-

tajat yhdistykselle. Koko lääkärikunnan puolesta 

kiitän yhdistystä siitä korvaamattoman arvok-

kaasta työstä, mitä yhdistys on tehnyt syöpäpo-

tilaiden hyväksi kolmenkymmenen vuoden ajan.





Elämän taulu

Elämän taulu –
hitaasti rakentuva
niin kuin suuri 
palapeli.
Jokainen palanen
tarkkaan valittu,
sopivaksi hiottu.
Ilot ja surut
toisiinsa sulautuen
omassa järjestyksessään,
vaikkei niitä eläessään,
läpi käydessään
ikinä ymmärtänyt.

   Eija Jokinen



MUISTOJA SUOMEN
SYÖPÄSAIRAANHOITAJAT RY:N

ALKUTAIPALEELTA

EILA HÄIHÄLÄ
• terveydenhuoltoneuvos

• Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry:n 

perustajajäsen ja yhdistyksen 

puheenjohtaja 1986-1989

Kesäkuussa 1985 Tukholmassa oli ECCO-kong-

ressi, jossa sain olla yhden session puheenjohta-

jana. Mukana oli muutama muukin suomalainen 

sairaanhoitaja. Oikeastaan jo siellä Tukholmassa 

syntyi ajatus oman suomalaisen yhdistyksen tar-

peellisuudesta syöpäsairaanhoitajille. Syksyllä 

aloimmekin kokoontua Tampereella asian mer-

keissä. Mukana olivat ainakin Leena Alanko, Irja 

Murtonen, Riitta Toivonen, Kaarina Heiskanen 

ja Leena Minkkinen sekä allekirjoittanut. Useim-

mat ryhmän jäsenistä olivat erikoissairaanhoi-

tajia, joilla oli erikoistumiskoulutuksessaan ollut 

sivuaineena syöpätautien sairaanhoito ja jotka 

työskentelivät syöpäpotilaiden hoidossa.

Alkusuunnittelussa lähdimme ajatuksesta, että 

toimisimme Suomen Sairaanhoitajaliiton alaisi-

na omana erillisenä ryhmänä. Asiaa tarkemmin 

selvitettäessä vaihtoehdoksi tuli kuitenkin oman 

itsenäisen yhdistyksen perustaminen. Perusta-

jajäseniä edellä mainittujen lisäksi olivat myös 

Vuokko Lehtimäki, Jorma Lukkarinen ja Helena 

Punkka. Helsingistä mukaan kutsuttiin myös Kai-

ja Massingberd Suomen Syöpäyhdistyksestä. Hä-

nen tehtäväkseen tuli kansainvälisten suhteiden 

luominen.
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”Yhdistyksen tärkein omaisuus
on sen innostuneet ja

motivoituneet jäsenet.” 
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Suomen Syöpäsairaanhoitajien yhdistyksen pe-

rustava kokous pidettiin 11. joulukuuta 1986. 

Yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi 

valittiin Eila Häihälä ja sihteeriksi Helena Punkka.

Yhdistyksen tarkoitukseksi määriteltiin seuraava:

Tarkoituksena on

• kehittää syöpäsairaanhoitoa

• valvoa syöpäsairaanhoitajien aatteelli- 

 sia etuja

• kehittää kansainvälistä yhteistyötä.

Yhdistyksen tarkoitus näkyy myös sen logossa, 

jossa kädet suojelevat elämänliekkiä.

Jo ensimmäisenä toimintavuotena pidettiin opin-

topäivät Tampereella Pirkanmaan Syöpäyhdis-

tyksen potilaskerhon tiloissa. En muista enää 

ohjelmaa, mutta osanottajia oli niin paljon kuin 

tilaan mahtui.

Tyhjästä ponnistavan yhdistyksen tärkein omai-

suus on sen innostuneet ja motivoituneet jäse-

net. Työtä tehtiin paljon, sääntöjä hiottiin ja tar-

kennettiin. Pirkanmaan Syöpäyhdistys oli tärkeä 

sponsori. Sen tiloissa kokoonnuttiin, sen hallin-

non neuvoja hyödynnettiin ja siltä saatiin mo-

nenlaista taloudellistakin apua.

Kun näin 30 vuoden takaa tarkastelen toimintaa, 

voin tyytyväisenä todeta, että ne tavoitteet, jot-

ka yhdistykselle asetettiin, ovat koko ajan olleet 

toiminnan keskiössä. Hoito on valtavasti kehit-

tynyt, syöpäsairaanhoitajien aatteellisia etuja on 

valvottu ja kansainvälinen yhteistyö on erityisesti 

kongresseihin osallistumisen kautta vilkastunut.

Asia, joka yhdistyksen alkuaikoina oli huolena, on 

mielestäni sitä edelleenkin. Huoli koskee koulu-

tusta. Sairaanhoitajien koulutuksen opetussuun-

nitelmassa kautta maan tulisi syöpäsairaanhoi-

don opetuksen laadullisesti ja määrällisesti olla 

yhteneväistä. Samoin syöpäsairaanhoidon eri-

koistumisopinnot tulisi säännöllisesti vuosittain 

toteuttaa sovituissa ammattikorkeakouluissa.

Toivotan onnea ja menestystä 30-vuotiaalle Suo-

men Syöpäsairaanhoitajat ry:lle samoilla sanoilla 

kuin 10-vuotisjuhlissa:

”Kiihkeässä onnen tavoittelussaan puoli maail-

maa on väärillä jäljillä.

Ihmiset luulevat onnen olevan omistamista ja 

vastaanottamista, palvelusten saamista toisilta. 

Todellisuudessa onnellisuus saavutetaan anta-

malla ja toisia palvelemalla.”



LEILA SALO
• Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry:n 

puheenjohtaja 1993-1998

HISTORIAN HAVINAA...
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Tuon juhlallisen sairaanhoitajalupauksen lausuin 

liki neljänkymmenen kollegani kanssa keväällä 

1978 Lahdessa. Nuorena ja innokkaana astu-

maan ensimmäiseen työpaikkaan heti valmistu-

misen jälkeisenä päivänä, toisaalta ”kaiken tietä-

vänä” mutta kuitenkin nöyränä.  Muistan, miten 

ihailin päivystyspoliklinikan kolmea erikoissai-

raanhoitajaa, joilla oli jo NELJÄN vuoden työko-

kemus, ja miten he osasivat mielestäni KAIKEN - 

osaisinpas minäkin joskus! Minä tiesin kuuluvani 

akuuttihoitoon, tiheään vaihtuviin tilanteisiin ja 

alati vaihtuviin uusiin, haasteellisiin potilaisiin. 

Päivystyksestä siirryin teholle ja sydänvalvontaan 

ja sain ensimmäisen vakituisen viran monien pit-

kien sijaisuusvuosien jälkeen.

Olin v. 1980-81 erikoistumiskoulutuksessa Tam-

pereella pääaineena kirurginen hoitotyö ja si-

vuaineena syöpäpotilaan hoitotyö – opettajani 

toimi silloin nykyinen terveydenhuoltoneuvos 

Eila Häihälä. Kiinnostus syöpäpotilaan hoitoon ja 

auttamiseen jäi vuosiksi itämään.

”Lupaan, että vakaa ja vilpitön tahtoni 
on sairaanhoitajan tointa harjoittaessani 
parhaan kykyni ja ymmärrykseni mukaan 

täyttää ne velvollisuudet, jotka minulle 
sairaanhoitajana kuuluvat ja pitää mie-

lessäni sairaanhoitajan työn korkeat 
ihanteet.” 
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Muutamien tehohoitovuosien jälkeen osallistuin 

Lahdessa v. 1985 Etelä-Suomen Syöpäyhdistyk-

sen luentotilaisuuteen, tapasin toiminnanjohtaja 

Irma Inkisen ja tarjouduin tekemään ”jotain” syö-

päpotilaiden parissa. Ja jo samana syksynä olin 

aloittamassa rintaproteesien sovitusta ja jakelua 

Lahdessa. Vuonna 1987 virka teho-osastolla vaih-

tui ohjaus- ja neuvontatyöksi neuvonta-asemalla 

Lahdessa ja myöhemmin myös Hämeenlinnassa. 

Ainoa instrumentti potilastyössä oli oma persoo-

na, jota ei voinut laittaa välinehuoltoon korjatta-

vaksi ja huollettavaksi!

Vetovoimaa Suomen Syöpäsairaanhoitajat 
ry: n toimintaan

Yhdistys oli perustettu Tampereella 11.12.1986 

ja toiminnan käynnistäjänä entinen opettajani 

Eila Häihälä sekä pieni joukko pääosin tampere-

laisia syöpäpotilaan hoidossa työskenteleviä sai-

raanhoitajia. Todennäköisesti moni heistäkin oli 

Eilan entisiä oppilaita. Toisin sanoen, yhdeksän 

kuukauden erikoistumiskoulutuksen aikana Eila 

oli tehnyt merkittävää työtä; asennemuokkausta 

ja rohkaisua, uskoa palliatiivisen hoidon merki-

tykseen ja syövän hoidon kehitykseen. 

Vielä 1980-luvulla syöpäpotilaiden hoidot olivat pit-

kiä ja rankkoja, sivuvaikutuksiin ei juurikaan ollut 

hoitokeinoja, matkat hoitoon olivat pitkiä, hoitojen 

ennusteet huonoja ja asenteet syöpäsairautta koh-

taan pelonsekaisia - myös terveydenhuollon am-

mattilaisilla. Muistan erään oman asiakkaani, jolta 

kiellettiin taloyhtiön saunavuoro 80-luvun lopulla, 

kun pelättiin syövän olevan tarttuva tauti!

Olin mukana ensimmäisillä koulutuspäivillä Tam-

pereella, missä Syöpäyhdistyksen tiloista loppui 

sekä istumapaikat että välillä happikin, kun osal-

listujamäärä ylitti kaikki odotukset!  Tunnelma oli 

sananmukaisesti lämmin. Vuonna 1989 minut va-

littiin hallituksen jäseneksi ja toimin varapuheen-

johtajana Irja Murtosen puheenjohtajakaudella. 

Yhdistys aktivoi suomalaisia syöpäsairaanhoita-

jia osallistumaan myös kansainvälisiin koulutuk-

siin sekä osallistujina että postereiden esittäjinä. 

Irjan kanssa teimme yhdistyksestämme posterin 

ECCO-konferenssiin Wieniin v. 1992 ”The Cancer 

Nursing Society of Finland – as supporter of nur-

sing skills”. Saimme posterista paljon positiivista 

palautetta ja kuulimme muiden eurooppalaisten 

yhdistysten toiminnasta. 

Tunsin astuvani tosi suuriin saappaisiin v. 1993, 

jolloin aloitin yhdistyksen kolmantena puheen-

johtajana Eila Häihälän ja Irja Murtosen jälkeen. 

Tukenani oli ahkera ja aktiivinen hallitus, joka us-

kollisesti omalla ajallaan ja alkuun myös pääosin 

omalla kustannuksellaan matkusti kaupungista 

toiseen hallituksen kokouksiin usein joko perjan-

tai-iltaisin tai lauantaisin. Ei ollut sähköposteja, 

facebookeja, WhatsAppeja eikä kännyköitä tai jos 

oli, niin puhelut olivat NIIN kalliita, että yhdistys ei 

olisi pystynyt korvaamaan sellaisia puhelinkulu-

ja. Mutta Suomen Posti hoiti tiedonvälitystä ehkä 

luotettavimmin ja nopeamminkin kuin tänään ja 

hyvin ehti tieto perille. Onkohan ajan käsitys jo-

tenkin muuttunut kuluneiden vuosikymmenten 

aikana?
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Lehti syntyy...

Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuonna 1993 jo ylittä-

nyt kolmensadan rajan. Jäsenkirjeet olivat olleet 

sekä tärkeä että ainoa tiedotuskanava. Jäsenkir-

jeitä ”kuoritettiin” alkuun talkootyönä hallituk-

sen kokouksissa. Kirjeet suljettiin, jollei nyt ihan 

suudelmin niin lähestulkoon luomumenetelmil-

lä. Jäsenistöä oli eri puolilla Suomea ja syöpäpo-

tilaiden hoitotyössä ja hoitomenetelmissä sekä 

kuntoutuksessa tapahtui paljon kehitystä. Koim-

me, että hyviksi koetuista toimintamalleista piti 

viestittää eteenpäin.

Niin syntyi ensimmäinen Suomen Syöpäsairaan-

hoitajat ry:n lehti syksyllä 1993 (ks. liitteet). Se 

oli koneella, siis sähkökirjoituskoneella kirjoitet-

tu, osittain leikkaa & liimaa menetelmällä tehty, 

sivusta nidottu monistenippu. Kuvitus oli uniik-

kitaidetta käsin piirrettyjä kuvia, kukkia, lehtiä, 

omenoita a’ la Seija. Hallitus liimasi osoitetarroja 

kirjekuoriin. Ja niin se LEHTI 1/1993 yhdistyksen 

kirjekuoressa kolahti jäsenten postilaatikkoon!  

Se tuntui hienolta!! No vähän työläältäkin, kieltä-

mättä, sillä vuoden 1994 lopussa jäsenmäärä oli 

jo 371 henkilöä.

Mutta niinhän se on, että kehitykseen tarvitaan 

miesvoimia! Sain hyvän ystäväni Olli Pulkkasen 

innostumaan lehtemme kehittämisestä. Hänellä 

oli ihan työkokemustakin lehden teosta, meillä 

hoitajilla oli vaan innostus ja tarve lehden te-

koon. Ollista tuli toimitussihteeri, joka vastasi 

lehden kokoamisesta ja taitosta, minusta pää-

toimittaja ja hallituksesta lehden toimituskunta. 

Lehti painettiin Lahden Kirjapaino ja Sanomaleh-

ti Oy ”LahtiPrintissä” ja ensimmäinen painettu 

”SYÖPÄSAIRAANHOITAJA” jäsenlehti ilmestyi val-

takunnallisen syöpäviikon jälkeen syksyllä 1995. 

Lehden kansilehdet olivat siniset ja muuten lehti 

oli mustavalkoinen, mutta lehdessä oli oikeita 

valokuvia, jutuissa kehykset ja tärkeitä ”nostoja” 

laatikoissa!

Toimitussihteeri Olli Pulkkanen vetosi jäsenis-

töön: ” Kädessäsi on uudistunut jäsenlehtesi. Mo-

nisteesta painetuksi lehdeksi on iso harppaus. 

Tarkoituksenamme on tehdä lehdestämme koko 

jäsenistöä ja muita intressiryhmiä kiinnostava. 

Tarvitsemme apuasi. Uutiset, jutut, nimitykset, 

runot, mielipiteet ja kysymykset ovat tervetullei-

ta. Kirjoittajien kuva on aina hyvä olla mukana 

samoin asiaan liittyvät kuvat ja piirrokset musta-

valkoisina.”

Lehti piti myös rekisteröidä aikakausilehdeksi. 

Päätoimittajana minulta vaadittiin vakavarai-

suustodistus, jota hain Lahden maistraatista 

polvet hieman tutisten – mutta talousrötöksiä ei 

taustastani löytynyt. Lehti sai ISSN -numeron, se 

ilmestyisi neljä kertaa vuodessa ja sille laadittiin 

ilmestymisaikataulu, josta päätoimittajana olin 

vastuussa.

Vaikka olimme jo siirtyneet osittain tietokoneai-

kaan, kirjoitukset lähetettiin edelleen postitse 

levykkeillä eli ”korpuilla”, sillä sähköposti oli vielä 

hyvin harvalla käytössään, sen käyttö oli kallista 

ja hidasta eikä modeemien teho riittänyt. Kuvia 

ei voinut lähettää kuin paperiversioina! Ja käsin-

kirjoitetutkin artikkelit olivat edelleen yhtä arvok-

kaita. Taisin viettää muutaman unettoman yön
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odottaen, kun artikkeleita ei tullut määräaikana 

ja pääkirjoituskin vaati joskus suuria synnytystus-

kia – varsinkin viimeisenä iltana ennen materiaa-

lin luovutusta eteenpäin. 

”Luottopaparazzina” toimi Seija Ranta Tampe-

reelta. Seijalta tuli aina kuvat ajallaan, upeita 

luontokuvia ja tilannekuvia yhdistyksen tapahtu-

mista, koulutuspäiviltä, alueellisista jäsenilloista. 

Joskus jouduttiin turvautumaan myös päätoimit-

tajan omiin kuva-arkistoihin paremman puut-

teessa. Aina kuitenkin saimme lehden kokoon 

ilmestymisaikataulun mukaisesti! 

Ne markat, ne markat!

Yhdistyskään ei voi toimia ilman varoja. Alkuun 

ainoa tulonlähde oli jäsenmaksut. Jäsenmäärän 

kasvaessa jo jäsenkirjeiden lähettäminen söi 

kassaa ja piti miettiä keinoja, millä voisimme 

parantaa taloutta ja silti pitää myös koulutus-

päivien osallistumismaksut kohtuuden rajoissa. 

Tavoitteena oli myös syöpäsairaanhoitajien ak-

tivointi kansainvälisiin koulutuksiin apurahojen 

muodossa. Niinpä 80-luvun lopulla rohkenimme 

lähettää tarjouskirjeitä syöpäpotilaan hoitoa lä-

hellä oleville yrityksille tarjoten maksullista näyt-

telytilaa koulutuspäiviemme yhteydessä. Sillois-

ten yhteistyökumppaneidemme tuella saimme 

talouden kuntoon ja mm. vuonna 1994 yhdistys 

jakoi jäsenilleen matka-apurahoina yhteensä 

7000 mk. Yhteistyökumppaneille myytiin myös 

mainostilaa jäsenlehteen painatus- ja postitus-

kulujen kattamiseksi. 

Ilman hyviä ja luottamuksellisia suhteita yhteis-

työkumppaneidemme kanssa yhdistyksen ta-

louden kehittäminen ja jäsenten tukeminen ei 

olisi ollut mahdollista. Silloinkin elettiin ”tarkan 

markan” aikaa, 90-luvun laman myötä myös 

työnantajien kukkaronnyörit olivat tiukalla ja 150 

markan koulutuspäivien osallistumismaksu oli 

monen anomuksen takana. Tästä syystä moni 

osallistui koulutuspäivillemme myös joko koko-

naan tai osittain omalla kustannuksellaan.

Koulutuspäivät – vuoden kohokohta

Kaksipäiväisistä valtakunnallisista koulutuspäi-

vistä muodostui yhdistyksen toiminnan vuoden 

kohokohta - työläs, mutta palkitseva. Osallistuja-

palautteen avulla saimme hallitukselle vinkkejä 

seuraavien päivien aiheista ja seuraavien koulu-

tuspäivien ajankohta ja paikkakunta tiedotettiin 

usein jo edellisten päivien päätöksessä. Käytän-

nön järjestelyvastuuta delegoitiin paikallisille jä-

senille. Kierrättämällä koulutuspäiviä eri puolilla 

Suomea tarjosimme yhä useammalle syöpäpoti-

laan hoidossa työskentelevälle mahdollisuuden 

osallistumiseen. Osallistujamäärät kipusivat n. 

150 osallistujaan. 

Päivien teemat olivat ajankohtaisia ja luennoitsi-

jat/alustajat oman alansa huippuja. Yhtenä tee-

mana oli lähes joka vuosi hoitajan jaksamisen tu-

keminen eri näkökulmista tarkasteltuna. Muistan 

monet remakat naurut taiteilija Tuija Piepposen 

viestintäluennolla eikä Eduskunnan puhemies 

Riitta Uosukaisen esitys työssä jaksamisesta 

Lappeenrannan koulutuspäivillä v. 1997 jättänyt 

todellakaan ketään kylmäksi! Vaikka koulutuspäi-
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vien tiedollinen anti oli aina korkea-tasoista ja 

aina uuteen tietoon perustuvaa, ainakin yhtä 

tärkeänä antina pidettiin kollegojen tapaamista, 

mutkatonta ja suoraa vuorovaikutusta sekä yh-

teenkuuluvuuden tunnetta. Eli vertaistukea, ku-

ten tänään sanottaisiin!

Kansainvälisyys

Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry sai European 

Oncology Nursing Society’n (EONS) jäsenyyden 

jo vuonna 1989. Yhdistys oli kirjeenvaihdossa 

kansainvälisten syöpäsairaanhoitajayhdistysten 

kanssa ja antoi EONS:lle tarvittaessa lausuntoja 

pyydetyistä asioista. Henkilökohtaisilla tapaami-

silla konferenssien yhteydessä oli tärkeä osuus 

yhteistyössä. Myös pohjoismainen syöpäsairaan-

hoitajayhdistysten yhteistyö käynnistyi. Yhdistyk-

sellämme oli edustaja yhteistyökokouksissa, joita 

pidettiin kaksi kertaa vuodessa. Ensimmäinen 

yhteispohjoismainen syöpäpotilaan hoitotyön 

konferenssi pidettiin Kööpenhaminassa vuonna 

1995. Suomesta koulutukseen osallistui kym-

menen hoitajaa eri sairaanhoitopiireistä Bristol 

Myers-Squibb:n ja Glaxon tuella.

EONS:n konferenssien yhteydessä järjestettiin 

skandinaavinen ilta, jota emännöi kunkin pohjois-

maan yhdistys vuorollaan yhteiskumppaninsa tu-

ella vastaten myös illan ohjelmasta ja tiedollisesta 

annista. Tilaisuuden alussa jokaisen maan yhdis-

tys esittäytyi ja kertoi omasta toiminnastaan, ke-

hityshankkeistaan, onnistumisistaan. Niissä illois-

sa puhuttiin tanskaa, norjaa, ruotsia ja suomea 

sujuvasti sekaisin ja solmittiin yhteistyökontak-

teja hyvän ruuan ja myös juoman saattelemana. 

Yhdistyksen taloustilanteen vakiinnuttua talous-

arviossa panostettiin koulutus- ja matka-apura-

hojen jakamiseen, jotta suomalaisten esitysten, 

postereiden ja osallistujien määrää kansainväli-

sissä koulutuksissa voitaisiin lisätä. 

Usein matkaan lähdettiin osittain omakustantei-

sesti, valittiin halpa, pieni hotelli ja edullisin lento. 

Wienissä (ks. liitteet) huoneemme oli niin pieni, 

että vuoteiden väliin jäi n. 60 cm vapaata tilaa 

eikä ilmastoinnista ollut puhettakaan. Sinä vuon-

na elokuussa mittari näytti koko matkan ajan +30 

astetta! Mutta sopu sijaa antoi, sillä iltaisin koko 

suomalaisryhmämme kokoontui huoneeseem-

me ennen illalliselle lähtöä. Yöllä viilennystä antoi 

ainoastaan peittona käytetty märkä kylpypyyhe! 

Lontoossa jaoin kerran huoneen täysin vieraan 

nuoren suomalaisnaisen kanssa ja oli siinä nau-

russa pitelemistä, kun aamusuihkussa vettä tuli 

kiinteästä kattosuihkusta vain parista reiästä – ja 

sekin kylmää.

Koulutusuudistus

Keskiasteen koulutusuudistus saatettiin loppuun 

terveydenhuollon koulutuksen osalta v. 1987, 

sairaanhoitajakoulutus muuttui ja entinen eri-

koitumiskoulutus lakkautettiin. Samaan aikaan 

syöpähoidot kehittyivät ja muuttuivat entistä 

vaativimmiksi. Valtakunnallisissa opetussuun-

nitelmissa ei 1990-luvun alkupuolella ollut syö-

päpotilaan hoitotyötä eikä syöpätauteja omina 

oppikursseinaan. Yhdistys kantoi huolta syöpä-

potilaan hoitotyön erityisosaamisen tasossa ja 

potilaan hoidon laadusta.
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Vuonna 1994 toteutettiin ”Elämää syövän kans-

sa –selvitys syöpäpotilaan hoitotyön opetuksen 

järjestämisestä ja koulutuksen antamista val-

miuksista”. Selvitys tehtiin yhteistyössä Suomen 

Syöpäyhdistyksen ja Sosiaali- ja terveysalan tut-

kimus- ja kehittämiskeskuksen (Stakes) kanssa. 

Työryhmään kuuluivat ylilääkäri Harri Vertio 

Syöpäyhdistyksestä, erikoissuunnittelija Tuula 

Merjola-Partanen Stakesista, lehtori Anna Puo-

lakka Lahden terveydenhuolto-oppilaitoksesta 

sekä lehtori Irja Murtonen ja erikoissairaanhoi-

taja Leila Salo Syöpäsairaanhoitajista. Yhdistys 

julkaisi selvityksestä raportin helmikuussa 1995. 

Koska halusimme kiinnittää mahdollisimman 

laajaa huomioita oman erikoisalamme koulu-

tukseen, raportti esiteltiin Sairaanhoitajapäivillä, 

luovutettiin opetusministeriölle ja opetushalli-

tukselle sekä lähetettiin kaikkiin terveydenhuol-

toalan oppilaitoksiin opetuksen kehittämisen 

tueksi. 

Paljon on muuttunut - vai onko sittenkään?

”Lupaan, että vakaa ja vilpitön tahtoni on sairaan-

hoitajan tointa harjoittaessani parhaan kykyni ja 

ymmärrykseni mukaan täyttää ne velvollisuu-

det.” Tuo lupaus pitää sisällään paljon, paljon 

enemmän kuin mitä nuori, valmistuva hoitaja 

osasi ymmärtää ja oivaltaa. Se sisältää vaati-

muksen jatkuvaan kehittymiseen vaativassa ja 

muuttuvassa työympäristössä. Se sisältää odo-

tuksen paineensietokyvystä, taitoa empaattiseen 

ja lämpimään vuorovaikutukseen myös hädän ja 

surun keskellä. Se sisältää työmoraalin ja etiikan 

tarkastelua oman toiminnan peruskivenä. Se si-

sältää oikeuden ja velvollisuuden potilaan edun 

nostamiseksi aina etusijalle. Nämä oikeudet ja 

velvollisuudet eivät ole muuttuneet.

Syöpäpotilaan hoito ja hoitotyö ovat urani vuo-

sikymmenien aikana kehittyneet huikeasti. 

Vaikka syöpäsairaus on edelleen suomalaisten 

sairastuvuustilastojen kärkipäässä, yhä useam-

pi paranee, palaa kouluun, työhön, jatkamaan 

omaa elämäänsä. Hoitopäivien määrä erityisesti 

kirurgisten toimenpiteiden yhteydessä on lyhen-

tynyt hätkähdyttävästi. Tapasin joku aika sitten 

sairaalan käytävällä tuttavan, joka oli menossa 

preoperatiiviseen haastatteluun tullakseen seu-

raavana aamuna suoraan leikkaussaliin rinta-

syöpätoimenpiteeseen. Hänellä oli tukiverkos-

to kunnossa, mutta tuon kohtaamisen jälkeen 

mietin pitkään, mistä, milloin ja missä potilas saa 

ammattihenkilön tukea henkiseen hätäänsä ja 

niihin miljooniin kysymyksiin, joita mielessä pyö-

rii, kun ammattihenkilökontaktit ovat lyhyitä? Ja 

kuka tukee läheisiä? Edelleen syöpäpotilaan hoi-

dossa tarvitaan herkkiä tuntosarvia, empatiaa ja 

myös työn etiikkaa ja moraalia huomioimaan ja 

kohtaamaan potilas kokonaisuutena. Edelleen 

tarvitaan oman ammattitaidon kehittämistä ja 

muuttumiskykyä.

Tarvitaan myös yhdistyksiä ja järjestöjä pitämään 

huolta niin hoitajien jaksamisesta, ammattitai-

don kehittämisestä kuin potilaan eduistakin. 

Järjestö- ja yhdistystyössä sekä työntekijänä että 

vapaaehtoisena pitkän polun kulkijana tiedän, 

että järjestö- ja yhdistystyössä tarvitaan sekä nii-

tä, jotka puurtavat palkalla tai palkatta että niitä, 

jotka ovat jäseniä isolla J:llä. Jokaisen panos on 

yhtä tärkeä, ilman jäseniä ei ole yhdistystä. 
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Suomen Syöpäsairaanhoitajat -yhdistys tarjoaa 

paikan niin kollegojen tapaamiseen, verkostojen 

luomiseen, ammatissa kehittymiseen kuin painei-

den purkamiseenkin ja kokemusten jakamiseen.

Edelleen tarvitaan yhdistyksiä valvomaan ja otta-

maan myös tarvittaessa kantaa resurssien suun-

taamiseen. Näyttää siltä, että oli kyseessä sitten 

markat tai eurot, aina niitä on liian vähän tai jaka-

jia liian monta. Terveydenhuolto on kohtaamas-

sa ison muutoksen, joka muuttaa rakenteita ja 

resurssien jakoa. Samojen asioiden parissa oltiin 

myös 80- ja 90-luvuilla, valitettavasti.

Muistoja

Kun olen nyt lukenut vanhoja Syöpäsairaanhoi-

taja-lehtiä, katsellut valokuvia ja selannut kotiar-

kistoja, olen tehnyt kolmenkymmenen vuoden 

aikamatkan taaksepäin ja muistanut monia elä-

mänmakuisia hetkiä niiden 10 vuoden ajalta, 

jolloin olin aktiivisesti mukana Suomen Syöpäs-

airaanhoitajat ry:n toiminnassa. Mieleen palasi 

ensimmäinen kansainvälinen konferenssimatkani 

Lontooseen (ks. liitteet), jossa Riitan kanssa istuim-

me illat hotellihuoneessa ahkerina laatien referaat-

tia päivän luennoista. Onneksi maalaisjärki voitti 

viikon puolivälissä ja pääsimme luentojen lisäksi 

nauttimaan myös shoppailusta ja pubeista! Miten 

jännitin ensimmäisen, pienellä budjetilla tehdyn 

posterini esille laittoa Amsterdamissa, ja miten 

upeaa oli saada siitä positiivista palautetta! Tai niitä 

hallituksen ”leikkaa, liimaa, askartele” -talkoita leh-

den alkumetreillä, puhumattakaan niiden satojen 

kollegoiden tapaamisista koulutuspäivien aikana.

”Jokaisessa odotushuoneessa on haavoittu-
nut enkeli” (Maija Paavilainen) 

”Rahakeskustelun rinnalle voisi olla hyvin terveel-

listä nostaa arvo-keskustelu. Mitkä ovat työyhtei-

sömme arvot, joihin työssämme nojaamme. Joil-

lekin raha on arvo. Kun siihen rinnalle nostetaan 

eettisyys, inhimillisyys, tasa-arvo, luotettavuus, 

voi syntyä hedelmällinen ja avartava keskuste-

lu – ymmärrys toisen ajattelumaailmaa kohtaan 

laajenee ja voi löytyä uusia ajattelumalleja myös 

ikuiseen säästämiseen.” 

”Pitänee myös keskustella rohkeasti siitä, miksi 

terveydenhuoltojärjestelmä on olemassa, mihin 

toiminta siinä kalliissa, kiitävä lattiaisessa talos-

sa tähtää. Eikö siellä tehdä työtä juuri sen ”haa-

voittuneen enkelin parhaaksi”, joka voi joskus 

olla oma puoliso, lapsi, äiti, isä, rakas ystävä. Eikö 

juuri siellä pitäisi olla aikaa, resursseja, tietoa ja 

taitoa auttaa. Hyvään lopputulokseen tarvitaan 

hyvää yhteistyötä niin työtiimien kuin julkisen, 

yksityisen ja kolmannen sektorinkin välillä.” Näil-

lä silloin ajankohtaisilla ajatuksilla, ja myös nyt, 

avasin Suomen Syöpäsairaanhoitajien koulutus-

päivät vuonna 1998, jotka olivat myös puheen-

johtajuuskauteni viimeiset. Meitä oli koolla lähes 

200 hoitajaa.

Huoneentaulukseni kelpaa edelleen ” Jokaisessa 

odotushuoneessa on haavoittunut enkeli”.
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HISTORIASTA NYKYPÄIVÄÄN – 
YHDISTYKSEN KANSALLISTA JA

KANSAINVÄLISTÄ TOIMINTAA

HENNA MYLLER
• koulutuspäällikkö, 

Karelia-ammattikorkeakoulu

• Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry:n 

puheenjohtaja

Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry on vakiinnut-

tanut asemansa valtakunnallisena järjestönä. 

Yhdistys on kehittynyt 30- vuodessa muutaman 

innokkaan ja aktiivisen naisen aloitteesta (ks. 

artikkelit, Häihälä ja Salo) tämän päivän mer-

kittäväksi toimijaksi. Edelleenkin yhdistyksen 

tarkoituksena on kehittää syöpähoitotyötä ja 

vahvistaa jäsentensä syöpähoitotyön osaamis-

ta. Toimintatavat ovat pitkälti samat kuin yhdis-

tyksen alkuaikoina. Yhdistys järjestää vuosittain 

kaksipäiväiset opintopäivät, julkaisee Syöpäsai-

raanhoitajalehteä, tekee yhteistyötä kansallisesti 

ja kansainvälisesti, myöntää jäsenilleen koulutus- 

ja tutkimusapurahoja ja stipendejä. Yritys- ja yh-

distysyhteistyö on laajentunut vuosien kuluessa 

ja jäsenten virkistystoimintaan on aina kiinnitetty 

huomioita. Vuosien saatossa yhdistyksen jäsen-

määrä on kasvanut ja se on nyt tällä hetkellä pit-

kälti yli 600 henkilön rajan. 
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Kansainvälinen yhteistyö on välillä saanut suurta-

kin näkyvyyttä. Varapuheenjohtajana toimisessa-

ni vuonna 2001 haettiin Suomeen ja Joensuuhun 

kansainvälistä Euroopan Syöpäsairaanhoitajien 

konferenssia (EONS 6). Kutsukansio (ks. liitteet) laa-

dittiin huolella. Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry:n 

kutsun lisäksi, oman kutsunsa esittivät Joensuun 

silloinen kaupunginjohtaja Juhani Meriläinen, Poh-

jois-Karjalan liiton (nykyisin Pohjois-Karjalan maa-

kuntaliitto) johtaja Pentti Hyttinen, Pohjois-Karjalan 

ammattikorkeakoulun silloinen rehtori Pentti Mal-

jojoki, Joensuun sosiaali- ja terveysjohtaja Pekka 

Kuosmanen sekä Pohjois-Karjalan sairaanhoitopii-

rin silloinen johtaja Pentti Itkonen. Kutsukansios-

sa oli kutsukirjeen lisäksi esitelty paikkakunnalle 

matkustukseen liittyvät asiat, konferenssipaikka, 

hotellit sekä lähialueen sosiaaliset aktiviteetit, 

kuten mm. Koli ja Valamon luostari, kuin myös 

Lapin ja Venäjän matkustusmahdollisuudet. 

 

Arvovaltainen kutsu sai hyvän vastaanoton ja 

EONS:n hallitus myönsi yhdistykselle vuonna 2002 

luvan järjestää vuoden 2008 EONS 6 konferenssi 

Suomessa ja Joensuussa (ks. liitteet). Suomen Syö-

päsairaanhoitajat ry:n hallituksessa alkoi varain-

hankinta tulevaa isoa tapahtumaa varten. Kunnes 

sitten vuonna 2006 Euroopan Syöpäsairaanhoita-

jien (EONS) silloinen puheenjohtaja Yvonne Wen-

gström ilmoitti EONS järjestelyorganisaatiossa 

tehdystä muutoksesta siirtää vuoden 2008 konfe-

renssi Sveitsiin ja Geneveen. Se oli kova takaisku 

yhdistykselle, joka oli vuosien ajan tehnyt työtä 

kansainvälisen konferenssin järjestämiseksi. Sama-

na vuonna 2006 yhdistys oli saanut ensimmäistä 

kertaa Euroopan Syöpäsairaanhoitajien hallituk-

seen Suomen edustajan terveydenhuollon tohtori, 

professori Tarja Suomisen. Tarja teki kovasti töitä 

saadakseen perusteet EONS 6 konferenssin pe-

ruuntumiselle – valittavasti emme niitä saaneet. 

Sen sijaan Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry:n pu-

heenjohtajana sain kutsun luennoida Genevessä 

pidettävässä EONS 6 konferenssissa. Pidin luennon 

aiheesta ”Ethics and palliative care” (ks. liitteet).

Tarja Suominen toimi kaksi kautta Euroopan Syö-

päsairaanhoitajien hallituksessa. Sinä aikana Suo-

men Syöpäsairaanhoitajat olivat erittäin hyvin 

perillä, mitä kansainvälisesti tapahtui ja yhteistyö 

Eurooppaan oli tiivistä. Yrityksistä huolimatta EON-

S:n hallitukseen emme ole toistaiseksi saaneet uut-

ta jäsentä.

Puheenjohtajana ollessani olen ollut kutsuttuna 

vuoden 2003 Kööpenhaminan ECCO 12 hoitotyön 

ohjelman kansainvälisessä suunnittelutyöryh-

mässä (ks. liitteet). On ollut hienoa olla tekemässä 

kansainvälisen tason konferenssiohjelmaa ja op-

pia niistä on saanut suunniteltaessa Suomeenkin 

vastaavanlaisia. Suomessa oli tarkoitus järjestää 

elokuussa 2016 ensimmäinen kansainvälinen Pal-

liatiivisen hoidon konferenssi Fiocan, Palliatiivisen 

yhdistyksen ja Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry:n 

yhteistyönä. Konferenssia suunniteltiin pari vuotta. 

Markkinointia tehtiin tuona aikana kansallisesti ja 

kansainvälisesti. Ammatillinen ohjelma luennoit-

sijoineen oli jo valmis, mutta viime hetkillä konfe-

renssi jouduttiin perumaan osallistujien vähäisen 

määrän vuoksi. Osanottajamäärän vähäisyyttä voi 

vain arvailla, mutta yksi syy voi olla eurooppalais-

ten lomakuukausi elokuu. Suomalaiset eivät lannis-

tu, vaan uudella innolla jatkamme suunnittelua ja 

etsimme uuden paremman ajankohdan.
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Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry:n on ollut mu-

kana järjestämässä muita pienempiä, mutta mer-

kittäviä kansainvälisen tason koulutuksia yhteis-

työssä Euroopan Syöpäsairaanhoitajien kanssa. 

Vuonna 2004 käynnistyi TITAN (Training Initiative 

in Trombosytopenia Anemia and Neutropenia) 

Euroopan eri maissa, myös Suomessa. Koulutus-

ta annettiin eurooppalaisen opetussuunnitelman 

mukaan eri paikkakunnilla. Suomessa koulutuk-

sen organisoinnista vastasi Amgen Ab ja Suomen 

Syöpäsairaanhoitajat ry;stä hallituksen jäsen 

Aino Mäkinen. Koulutukseen liittyi myös seuran-

tatutkimusta, jonka organisoinnista ja tulosten 

raportoinnista EONS:iin vastasi Aino Mäkinen. 

Toinen kansainvälinen EONS:n kautta Suomes-

sakin toteutettu koulutus liittyi hyvän syöpäpo-

tilaan ravitsemuksen toteuttamiseen. Nutricia 

oli tässä yhteistyökumppanina ja kaksipäiväistä 

NOEP- koulutusta (Nutrition in Oncology Educa-

tional Program) toteutettiin useilla paikkakun-

nilla Suomessa vuosina 2005-2007. Yhdistyksen 

hallituksen jäsenet toimivat koulutuksen jär-

jestäjinä ja mahdollistivat tarvittavat syöpähoi-

totyössä toimivat sairaanhoitajat osallistujiksi. 

Vuosien aikana on tehty paljon yhteistyötä eri 

yritysten kanssa. Oraalisten syöpälääkepäi-

vien järjestämisyhteistyö alkoi vuonna 2005. 

Tätä ennen oli Roche Oy yksin järjestänyt jo 

ko. päivät pari kertaa. Nämä päivät ovat laa-

jentuneet vuosien myötä, yrityksiä on tullut 

mukaan useampia lisääntyneen oraalisten 

syöpälääkkeiden markkinoille tulon jälkeen. 

Sairaanhoitajille tarkoitettu yksipäiväinen kut-

suseminaari oli tänä vuonna jo yhdestoista.

Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry vahvistaa syö-

pähoitotyössä toimivien hoitajien ammatillista 

osaamista myös järjestämällä vuosittain eri paik-

kakunnilla koulutuksellisia ja virkistyksellisiä jä-

seniltoja. Vuosien aikana olemme olleet mukana 

järjestämässä eri aiheisiin liittyviä road-show:ta, 

esim. kivunhoitoon. Vuosittain järjestettävät 

valtakunnalliset opintopäivät ovat yhdistyksen 

tärkein koulutuksellinen tapahtuma, odotettu 

tilaisuus, jonka ohjelmaan panostetaan todella 

paljon. Ajankohtaiset aiheet, eturivin luennoijat, 

uusin tieto syöpäpotilaan hoidossa tarvittavista 

materiaaleista ja lääkkeistä, mahdollisuus tuo-

da omia tutkimuksia, kehittämistöitä töitä esille 

postereina, virkistävää iltaohjelmaa, hyvää ruo-

kaa ja mahdollisuus kollegoiden tapaamiseen 

ja vertaistukeen saa vuosittain paikalle lähes 

200 osallistujaa, parhaimpina vuosina jopa 250 

henkilöä. Usein yhdistys on ollut järjestämässä 

yhteistyökumppanin kanssa presymposiumin 

pienelle kutsutulle joukolle opintopäiviä edeltä-

vänä iltana.

Apurahojen ja stipendien myöntäminen jäsenille 

syöpäpotilaan hoitoa ja hoitotyötä käsitteleviin 

kansallisiin ja kansainvälisiin koulutuksiin on yksi 

merkittävä osa yhdistyksen toimintaa. Joka vuosi 

on yhdistyksen jäseniä kansainvälisissä konfe-

rensseissa tai kansallisissa seminaareissa apu-

rahojen turvin. Suomen Syöpäsairaanhoitajat 

ry on ollut järjestämässä useampiakin kongres-

simatkoja jäsenilleen. Mukavat muistot liittyvät 

yhdistyksen järjestämiin ryhmämatkoihin ECCO 

konferensseihin Lissaboniin v.2001 ja Pariisiin v. 

2005. Matkoilla oli mukana 30 yhdistyksen jäsen-

tä. Pienemmät ryhmämatkat (n.10-15 hlöä) ovat
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liittyneet EONS konferensseihin Venetsiassa v. 

2002, Edinburgissa v. 2004, Insbruckissa 2006, 

Genevessä 2008 ja Istanbulissa 2014. Myös EC-

CO:oon Barcelonassa v.2007 ja Amsterdamissa 

v.2013 on yhdistyksen jäsenille myönnetty apu-

rahoja. Monelle ensikertalaiselle konferenssi-

matkat ryhmän mukana luovat turvallisuuden 

tunnetta selviämisestä ulkomailla. Luottamus 

omaan osaamiseen ja kielitaitoon saa vahvistu-

nut ja kiinnostus lähteä seuraavina vuosina on 

kasvaa. ECCO- konferenssit ovat laajuudeltaan 

jo niin suuret, yli 10 000 henkilöä koskevat, että 

sadat eri luennot, posterit ja kokonaisuus jo si-

nällään ovat elämys. 

Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry on seurannut 

ja ollut aktiivisesti mukana edistämässä syö-

pähoitotyön koulutusta Suomessa. Suomen 

Syöpäyhdistys teki keväällä 2005 selvityksen 

koskien sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien 

ammattikorkeakoulututkintoihin sisältyvää syö-

pähoitotyön koulutusta, sekä ammattikorkea-

kouluissa tarjottavaa erikoistumis-, täydennys- ja 

jatkokoulutusta. Selvityksen tavoitteena oli saa-

da kokonaiskuva syöpähoitotyön koulutukses-

ta, ajankohtaisista haasteista ja mahdollisista 

kehittämistarpeista. Kyselylomake oli lähetetty 

kaikkien ammattikorkeakoulujen hoitotyön kou-

lutuksesta vastaaville ja opiskelijanäkökulmaa oli 

kerätty 2005 Sairaanhoitajapäivien yhteydessä. 

Selvityksestä kävi ilmi, että syöpää koskevasta 

opetuksesta päätetään ammattikorkeakouluissa 

osana yleistä opetussuunnitelmaa. Opetus on 

tavallisimmin integroitu eri opintokokonaisuuk-

siin. Joissakin ammattikorkeakouluissa on myös 

nimenomaan syöpää käsitteleviä osuuksia ja 

opintokokonaisuuksia. Vastaavalla opettajalla on 

mahdollisuus vaikuttaa opintokokonaisuuksien 

sisältöön ja painotuksiin. 

Selvityksen pohjalta perustettiin vuonna 2006 

Suomen Syöpäyhdistyksen kanssa työryhmä ke-

hittämään syöpähoitotyön opetusta Suomessa. 

Työryhmään kuuluivat lehtorit Irja Murtonen, Pir-

kanmaan ammattikorkeakoulusta, Tuula Jokinen 

Oulun ammattikorkeakoulusta, Henna Myller 

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulusta ja Suo-

men Syöpäsairaanhoitajat ry:stä sekä yliopettaja 

Hilkka Sand Hämeen ammattikorkeakoulusta. 

Suomen Syöpäyhdistyksestä olivat mukana pää-

sihteeri Harri Vertio, ylilääkäri Matti Rautalahti ja 

kehittämispäällikkö Virve Laivisto. 

Työryhmä käynnisti mm. YAMK Kliinisen hoito-

työn koulutusohjelma, syövän hoito valmiste-

luprosessin. Valmisteluprosessin koordinointi 

annettiin Pohjois-Karjalan amk:n vastuulle ja 

silloinen hoitotyön yliopettaja Arja Holopainen 

käynnisti suunnittelutyön. Valmisteluasia vietiin 

valtakunnallisen terveysalan verkoston jäsenille 

tiedoksi ja kannanottoa varten. Valmistelupro-

sessiin saatiin pieni rahoitus Suomen Syöpäyh-

distykseltä. YAMK- koulutus Kliininen asiantunti-

juus käynnistyi useissa ammattikorkeakouluissa, 

mutta syövän hoito käsitettiin silloin liian ka-

pea-alaisena osa-alueena. Kuitenkin YAMK- kou-

lutusta Kliininen asiantuntijuus, syövän hoito, 

toteuttaa tällä hetkellä ainakin Turun ammatti-

korkeakoulu.

Suomen Syöpäyhdistys pitää edelleen yllä am-

mattikorkeakoulujen syöpähoitotyön opettajien
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verkostoa ja järjestää lähes vuosittain koulu-

tuspäivän ajankohtaisista aiheista. Suomen 

Syöpäsairaanhoitajat ry:n puheenjohtajana ja 

Karelia-ammattikorkeakoulun edustajana olen 

saanut olla mukana järjestämässä useita näitä 

koulutuspäivä sekä luennoida oman osaamisalu-

eeni aiheista. 

Syöpähoitotyön koulutuksen haasteet ja kehit-

tämistarpeet liittyvät sairaanhoitaja- ja tervey-

denhoitajakoulutuksen jatkuvaan kehittämiseen. 

Kehittämistarpeisiin vaikuttavat yhteiskunnan ja 

työelämän hoitotyöntekijöille asettamat haas-

teet. Myös alueelliset haasteet ja tarpeet ko-

rostuvat. Suomessa on järjestetty 1990 luvulla 

aina vuoteen 2014 saakka eri ammattikorkea-

kouluissa sairaanhoitajatutkinnon jälkeistä 30 

opintopisteen täydennyskoulutusta mm. syöpä-

hoitotyön, palliatiivisen hoidon ja kivunhoidon 

erikoistumisopintoina. 

Tällä hetkellä Suomen sosiaali- ja terveydenhuol-

to on ennennäkemättömien muutosten edessä. 

Muutokset johtuvat muun muassa toimintaym-

päristön kansainvälistymisen ja väestön ikään-

tymisen tuomista haasteista, uudistuneesta 

sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännöstä, 

teknologian kehityksestä sekä taloustilanteesta. 

Valtakunnallinen sote-uudistus lisää ja muuttaa 

henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeita. 

Tulevaisuudessa korostuvat moniosaaminen 

sekä monialainen osaaminen. Tämä vaikuttaa 

myös tutkinnon jälkeisen erikoistumiskoulutuk-

sen muuttumiseen. Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja 

kauneusalan verkoston (SOTELIKA) valtakunnalli-

sen selvityshankkeen 2015-2016 mukaan syövän 

hoidon erikoistumiskoulutus on yksi niistä muu-

tamista merkittävistä koulutustarpeista, joihin 

tulee tarjota jatkossa erikoistumiskoulutuksena. 

Savonia ammattikorkeakoulu sai syövänhoidon 

erikoistumiskoulutuksen suunnittelun koordi-

nointivastuun. Monet ammattikorkeakoulut, Ka-

relia-ammattikorkeakoulu mukaan lukien ovat 

mukana suunnittelussa. Suomen Syöpäsairaan-

hoitajat ry on näin yhteistyössä myös. Suunnit-

telussa hyödynnetään lukuisia Sosiaali- ja ter-

veysministeriön valtakunnallisia Syövän hoidon 

ja saattohoidon suosituksia, Terveyden ja hyvin-

voinninlaitoksen Kansallisia syöpäsuunnitelmia 

I-II sekä EONS Post-basic Curriculum in Cancer 

Nursing, 2013 (http://www.cancernurse.eu/edu-

cation/eons_cancer_nursing_curriculum.html)

Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry on tarjonnut 

jäsenilleen palveluita vapaa-aikaan ja virkistäy-

tymiseen. Käytössä ovat olleet niin kulttuuri- ja 

liikuntasetelit, kuin myös vuodesta 2007 alen-

nukset hotelliyöpymisissä, aluksi Himostone:ssa 

Himoksella ja nykyisin Vierumäellä sekä Laplands 

hotelliketjun hotelleissa Lapissa, Oulussa ja Tam-

pereella. 

Yhdistys on ollut ja on edelleen merkittävä tekijä 

jäsentensä osaamisen vahvistamisen ja hyvin-

voinnin edistäjä. Vuosiin mahtuu paljon hallituk-

sen jäsenten vapaaehtoistyötä oman työn ohella. 

Kiitos ja palkkio tehdystä työstä ovat hyvinvoivat 

jäsenet ja sitä kautta hyvää ajanmukaista hoitoa 

saavat syöpäpotilaat ja heidän läheisenä.

http://www.cancernurse.eu/education/eons_cancer_nursing_curriculum.html
http://www.cancernurse.eu/education/eons_cancer_nursing_curriculum.html
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SYÖPÄSAIRAANHOITAJIEN JA SUOMEN 
SYÖPÄYHDISTYKSEN JUHLAVUOSI

SAKARI KARJALAINEN
• pääsihteeri, Suomen Syöpä-              

yhdistys ja Syöpäsäätiö

Suomen Syöpäsairaanhoitajat perustettiin vuon-

na 1986 edistämään syöpäpotilaita hoitavien 

sairaanhoitajien ammatillista osaamista. Viisi-

kymmentä vuotta aiemmin eli vuonna 1936 oli 

perustettu Suomen Syöpäyhdistys ”ehkäisemään 

syöpäsairauksien kansallemme aiheuttamaa tu-

hoa”. Vietämme tänä vuonna siis sekä Suomen 

Syöpäsairaanhoitajat ry:n että Suomen Syöpäyh-

distyksen juhlavuotta. Ensin mainittu täyttää 30 

ja jälkimmäinen 80 vuotta.

Miten Suomen Syöpäyhdistyksen toiminta sai al-

kunsa? Kahdeksan lääkärijärjestöjen toiminnas-

sa aktiivisesti mukana ollutta lääkäriä kokoontui 

maaliskuussa 1936 Säätytalolle pohtimaan, mitä 

Suomessa pitäisi tehdä syöpään sairastuneiden 

hoidon parantamiseksi. Sairaanhoidosta vastaa-

vat tahot olivat Suomessa tuolloin sitä mieltä, 

että syöpäpotilaita ei kannata hoitaa, koska sai-

raus on joka tapauksessa tappava. Säätytalon 

kokoukseen osallistuneet lääkärit olivat ehdotto-

masti eri mieltä. He tiesivät, että moni potilas oli 

muualla maailmassa parantunut sädehoidon an-

siosta. Tästä kokouksesta sai alkunsa sekä Suo-

men Syöpäyhdistys että varsinainen syövänhoito 

Suomessa.
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Suomen Syöpäyhdistyksen perustava kokous 

pidettiin 21. marraskuuta samana vuonna. Ko-

koukseen osallistui 150 henkilöä. Yhdistys asetti 

tavoitteekseen, että Suomessa jokaisella syöpään 

sairastuneella olisi varallisuudestaan ja asuinpai-

kastaan riippumatta mahdollisuus päästä hoitoon.

Suomessa ei vielä 1930-luvulla ollut syöpäpo-

tilaille tarjolla leikkaushoitojen ja oireiden lie-

vittämisen lisäksi muuta hoitoa. Sädehoidon 

käynnistäminen ja palvelujen tarjoaminen 

kaikille sitä tarvitseville oli uuden yhdistyksen 

tärkein tehtävä. Siihen tarvittiin tilat, laitteet 

ja henkilökunta sekä – radiumia. Vuorineuvos 

Woldemar von Frenckellin suurlahjoituksen 

avulla Suomen Syöpäyhdistys osti viidellä mil-

joonalla markalla Afrikasta 5,7 grammaa ra-

diumia. Tuo määrä riitti pitkäksi aikaa Suomen 

tarpeisiin. Syöpäyhdistys vuokrasi radiumin 

Suomen valtiolle ja rahoitti sillä toimintaansa. 

Suomen Syöpäyhdistys ja sen rinnalle vuonna 

1948 perustettu Syöpäsäätiö rakensivat syövän 

hoitoon tarkoitettuja laitoksia 1950- ja 1960-luvul-

la. Näissä laitoksissa, joita kutsuttiin apusairaaloik-

si tai radiumkodeiksi, potilaat saivat sädehoitoja. 

Laitokset siirtyivät sittemmin 1970-luvun alussa 

kuntayhtymien omistukseen ja loivat perustan 

nykyiselle syöpätautien erikoissairaanhoidolle.

Vähävaraisilla ja varattomillakin oli alusta asti 

mahdollisuus saada syöpähoitoja. Kaukaakin 

tulleet potilaat saivat majoittua apusairaaloihin 

hoitojen ajaksi. Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus 

ovat Syöpäjärjestöjen strategiassa edelleen kes-

keinen arvo kuten myös saavutettavuus.

Kolmas Syöpäjärjestöjen strategian neljästä ar-

vosta on luotettavuus. Syöpäjärjestöjen tarjoama 

syöpätieto on luotettavaa, koeteltuun tietoon pe-

rustuvaa. Asiakkaamme saavat tietoa syövästä 

ennen kaikkea neuvontahoitajiltamme ja verk-

kosivujemme kautta. Olemme muutaman viime 

vuoden aikana panostaneet hoitajien syöpäosaa-

misen vahvistamiseen mm. tekemällä koulutus-

yhteistyötä Sairaanhoitajaliiton omistaman Fioca 

Oy:n kanssa. Verkkosivut on vuoden 2015 aikana 

täysin uusittu ja ne ovat kaikilla päätelaitteilla 

yhtä helposti käytettävissä. Verkkosivuissa yhdis-

tyvät luotettavuus ja saavutettavuus.

Syöpäsäätiö on järjestänyt vuosittain jo 43 kertaa 

eri syöpien hoitoon, diagnostiikkaan ja ehkäisyyn 

liittyviä lääketieteellisiä symposiumeja. Niiden 

osanottajat ovat pääosin olleet eri alojen lääkä-

reitä. Symposiumeista tuotetut julkaisut ovat 

olleet myös syöpäsairaanhoitajien ahkerassa 

käytössä. Vuodesta 2016 lähtien symposiumin 

esitykset julkaistaan Duodecim-lehden katsaus-

artikkeleina miniteeman muodossa, mikä helpot-

taa niiden saatavuutta ja käytettävyyttä. 

Syöpäsäätiö on myös tukenut vahvasti palliatiivi-

sen hoidon osaamisen kehittämistä Suomessa. 

Tuen ansiosta pula palliatiivisen lääketieteen eri-

tyispätevyyden omaavista lääkäreistä on selvästi 

helpottanut. Syöpäsäätiö ja Suomen Syöpäyhdis-

tys pyrkivät tunnistamaan syöpäsairauksien hoi-

don ja diagnostiikan ammatilliseen osaamiseen 

ja sen kehittämiseen liittyviä ongelmia. Yhdessä 

viranomaisten ja muiden järjestöjen kanssa näi-

hin ongelmiin tuotetaan aktiivisesti ratkaisuja.
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Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry:llä on keskei-

nen rooli syöpäpotilaita hoitavien ja neuvovien 

sairaanhoitajien ammatillisen osaamisen vah-

vistamisessa. Yhdistyksen jäseniksi tulevat ovat 

kokeneita ja perusteellisesti koulutettuja. Työ 

syöpäpotilaiden ja näiden läheisten kanssa on 

vaativaa mutta myös palkitsevaa. Työssä tar-

vitaan monipuolisia ammatillisia taitoja, jotka 

liittyvät sekä syöpäsairauksien hoitoon, että va-

kavasti sairaan potilaan ja tämän läheisen koh-

taamiseen.

Terveydenhuollon ammattihenkilöillä on lain 

mukaan velvollisuus päivittää ammattitaitoaan. 

Syöpäpotilaita hoitavat sairaanhoitajat täyttävät 

tämän velvollisuuden ilolla ja antaumuksella. 

Osaavat, hyvin koulutetut syöpäsairaanhoitajat 

ovat välttämätön edellytys syövän hoidon laadun 

parantamiselle Suomessa.
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Huomisessa ilo

Jospa osasin tämän elämäni
vailla eilisen varjoja kulkea.
Kuunnella ihmistä
niin kuin soitinta,
erilaisia jokainen.
Jos tänään soitossa kuuluisi suru,
huomisessa helkkyisi nauru ja ilo.
Jospa osaisin
jokaisen päiväni ymmärtää,
uutta säveltä kuunnellen,
hymyten huomiseen saapua.

   Eija Jokinen
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MILLAINEN ON HYVÄ
SYÖPÄSAIRAANHOITAJA?

virpi sulosaari
• lehtori, Turun ammattikorkeakoulu

SARI HÄRKÖNEN
• apulaisosastonhoitaja, Turun yliopis-

tollinen keskussairaala, Syöpätautien 

klinikka

Johdanto 

Minua (Virpi) on kiinnostanut jo vuosien ajan 

kuvata millainen on hyvä syöpäsairaanhoitaja. 

Minulla on ollut ilo tavata useita hyviä syöpäsai-

raanhoitajia sairaanhoitajan työssäni, hoitotyön 

opettajana toimiessani ja syöpäpotilaana olles-

sani. Halusin Suomen Syöpäsairaanhoitajien 

yhdistyksen juhlavuoden kunniaksi tuoda esille 

hyvän syöpäsairaanhoitajan kuvauksen kautta 

syöpäsairaanhoitajan ammatillisen osaamisen 

merkitystä ja tärkeyttä. Sain artikkeliin mukaani 

syöpäpotilaan hoitotyössä toimivan sairaanhoi-

tajan (Sari), joka tuo esille sitä arjen hyvää hoita-

juutta ja toisaalta myös esimiesnäkökulmaakin. 

Yhdistämme tässä artikkelissa kokemustietoa 

tutkimustietoon, ja tuomme esille sairaanhoita-

jan, potilaan, esimiehen ja syöpälääkärin näkö-

kulmat hyvästä syöpäsairaanhoitajasta.

Syöpäsairaanhoitajien oma näkemys hyvästä 
syöpäsairaanhoitajasta

Hyvässä työyhteisössä sen jäsenet, olivat he sai-

raanhoitajia, lähihoitajia, lääkäreitä tai esimiehiä, 

toimivat yhdessä yhteisen tavoitteen saavuttami-

seksi toisiaan kunnioittaen ja tukien. Aloitamme 

etsinnän hyvän syöpäsairaanhoitajan kuvauk-

sesta omiin näkemyksiimme ja kokemuksiimme 

perustuen. 
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Millainen kahden sairaanhoitajan näkemys on?  

Mielestämme hyvä syöpäsairaanhoitaja on eet-

tisesti ja ammatillisesti vahva. Hänellä on vank-

ka ammatillinen osaaminen, jota hän ylläpitää 

ja kehittää tunnistaen oman osaamisensa rajat. 

Hän on innostunut ja motivoitunut omasta työs-

tään eikä lannistu herkästi omaten siten myös 

sinnikkyyttä. Hyvällä syöpäsairaanhoitajalla on 

kyky keskustella ja kuunnella sekä välittää tietoa 

niin, että potilas osaa hyödyntää sitä mahdolli-

simman hyvin hoitonsa onnistumiseksi. Hänellä 

on hyvät ohjaustaidot huomioiden myös omai-

set ja heidän tarpeensa.  Hän on kärsivällinen ja 

jaksaa kerraten käydä läpi asioita, joita potilaan 

on vaikea ymmärtää tai sisäistää. Hyvä syöpäsai-

raanhoitaja välittää potilaistaan, mutta huolehtii 

myös itsestään ja työssä jaksamisestaan. Hän on 

hyvä kollega, joka haluaa jakaa osaamistaan työ-

yhteisössä ja tukea kollegaansa arjen kiireessä. 

Hyvän syöpäsairaanhoitajan on oltava pitkäjän-

teinen potilaiden hoidon suunnittelussa ja kye-

tä priorisoimaan ja organisoimaan hoitotyötä. 

Hänellä on huumorintajua, jota hän osaa hyö-

dyntää potilaiden kanssa työskentelyssä ja koko 

työyhteisönsä iloksi. Hyvä syöpäsairaanhoitaja 

ei piiloudu ammatillisuutensa taakse, vaan osaa 

kohdata ihmisen ihmisenä. 

Miltä tutkimusten valossa näyttää hyvä syöpäsai-

raanhoitaja? Kokosimme kuvioon 1 tutkimuksis-

ta löytämiämme hyvään syöpäsairaanhoitajaan 

liittyviä tekijöitä. 

Kuvio 1. Hyvään syöpäsairaanhoitajaan liittyviä tekijöitä (mukaillen Smith & Godfrey 

2002; Schofield ym. 2008; Rchaidia 2009; Haavardsholm & Nåden 2009; Huang ym. 

2010; Brixey & Mahon 2010; Vanhanen & Vikberg-Aaltonen 2015)
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Syöpäpotilaiden näkemys hyvästä syöpäsai-
raanhoitajasta 

Syöpäpotilaana (Virpi) minulla on ollut tilaisuus 

tavata koko joukko syöpäsairaanhoitajia, ja ilok-

seni olen saanut tavata useita hyviä sellaisia. 

Lukiessani tutkimuksia potilaiden näkemyksistä 

löysin niistä hyvinkin samanlaisia kokemuksia 

kuin itselleni on muodostunut. Hyvän syöpä- 

sairaanhoitajan ensimmäinen ja tärkein ominai-

suus on ammatillinen osaaminen, joka välittyy 

työn hallintana ja hoidon oikeana ja turvallisena 

toteuttamisena. Kukaan ei ole toki valmis syöpä- 

sairaanhoitaja sairaanhoitajaksi valmistuessaan, 

vaan osaaminen kehittyy työkokemuksen ja kou-

luttautumisen kautta. Potilaana ymmärrän hyvin, 

että kaikkea ei voi hallita. Tärkeää on kuitenkin 

tunnistaa oma osaamisensa ja sen rajat, omata 

oikea asenne sekä tahto kehittää osaamistaan ja 

ottaa vastaan palautetta. Muut tekijät ja ominai-

suudet tulevat tämän jälkeen. Itse koen erityisen 

hyvänä hoitajan, joka huomioi minut yksilönä, 

jolla on omanlaisensa taustat ja joka antaa mi-

nun olla muutakin kuin vain potilas. On nimittäin 

myös mukava jutella muistakin kuin hoitoon liit-

tyvistä asioista. 

Syöpäpotilaiden kokemuksia on tutkittu yllät-

tävän paljon. Tutkimusten perusteella potilaat 

arvioivat yleensä tärkeimmäksi syöpähoitotyön 

ammatillisen osaamisen, johon kuuluu hyvä tie-

toperusta ja taitava toiminta hoidon toteutukses-

sa.  Potilaan arvioivat myös sairaanhoitajan inhi-

millisyyden ja muut humaaniset piirteet tärkeiksi 

(Widmark –Petersson ym. 2000, Kvåle ym. 2010). 

Kokosimme taulukkoon 1 erilaisia hyvän syöpä-  

sairaanhoitajan ominaisuuksia syöpäpotilaiden 

näkökulmasta.

Potilaiden kokemuksista tehdyistä tutkimuksista 

on tehtävissä johtopäätös, että hyvällä syöpäsai-

raanhoitajalla on vahva osaaminen syövän hoi-

dosta ja oireenmukaisen hoidon toteuttamises-

ta. Kun syöpäpotilaan kokemat oireet ovat hyvin 

hallinnassa, hyvä syöpäsairaanhoitaja voi silloin 

paremmin edistää potilaan selviytymistä sekä 

vähentää potilaan kokemaa kokonaisvaltaista 

kärsimystä (mm. Calman 2006; Kvåle & Bondevik 

2010).

Muita näkökulmia hyvästä syöpäsairaanhoi-
tajasta

Esimiesnäkökulma

Hyvällä syöpäsairaanhoitajalla on hyvät työyhtei-

sötaidot, jotka näkyvät kollegiaalisuutena, toisten 

huomioimisena ja oman työyksikön ilmapiiristä 

ja työhyvinvoinnista välittämisenä. Hyvä syöpä- 

sairaanhoitaja on kiinnostunut työstään ja sen 

kehittämisestä. Hänellä onkin luontainen kiin-

nostus ja halu kehittää omaa ammatillista osaa-

mistaan. Hän myös jakaa tietojaan kehittääkseen 

työyhteisöään ja sen toimintatapoja. Hän on am-

mattilainen, joka hallitsee kaikki syövänhoidon 

vaiheet lääkehoidoista ja oheishoidoista saatto-

hoitoon. Hyvä syöpäsairaanhoitaja on tunnolli-

nen ja oma-aloitteinen, joka osaa katsoa koko-

naisuutta. Jotta luottamuksellinen hoitosuhde 

potilaan kanssa voisi kehittyä, hänellä tulee olla 

myös näiden lisäksi hyvät vuorovaikutustaidot.
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Taulukko 1. Syöpäpotilaiden kokemuksia hyvän syöpäsairaanhoitajan ominaisuuksista ja ominaisuuksiin liittyvistä potilai-

den kokemista hyödyistä (mukaillen Radwin 2000; Widmark-Petersson ym. 2000, Calman 2006, Rchaidia ym. 2009; Kvåle & 

Bondevik 2010)

Hyvän syöpäsairaanhoitajan ominaisuuksia

Syövän hoitoon liittyvä osaaminen

• Vahva tietoperusta erityisesti syö-  

 vän hoitoon liittyen

• Taitava toteuttamaan hoidot  

 (esimerkiksi osaa taitavasti asettaa   

 infuusiokanyylin solunsalpaajahoi-  

 toa varten)

• Osaa lievittää oireita monin eri 

 keinoin

• Osaa hyödyntää myös kokemus- 

 tietoaan 

Suhde potilaaseen / hoitosuhdetaidot

• Oikea asenne, olla ihminen ihmiselle 

• Potilaskeskeisyys – aito kiinnostus

• Osaa lohduttaa

• Herättää luottamuksen

• Kunnioittaa potilaan yksilöllisyyttä ja   

 ainutkertaisuutta

Ohjaustaidot 

• Osaa muuttaa tiedon potilaalle 

 ymmärrettävään muotoon käyttäen   

 yleensä enemmän aikaa ohjaukseen   

 kuin lääkäri

Potilaan kokema hyöty

• Turvallisuuden tunne

• Hoito toteutuu oikein 

• Hoitoon liittyvää epämukavuus, haitta-  

 vaikutukset ja kärsimys lievittyy

• Ylläpitää toivoa ja tukee selviytymistä

• Turvallisuuden kokemus

• Auttaa potilasta jaksamaan 

• Tukee selviytymistä

• Ylläpitää toivoa

• Luottamus koko hoitavaan

 henkilökuntaan lisääntyy

• Turvallisuuden tunne lisääntyy

• Hoito toteutuu oikein 

• Hoitoon liittyvää epämukavuus, 

 haittavaikutukset ja kärsimys

 lievittyy

• Ylläpitää toivoa ja tukee

 selviytymistä
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Hyvää syöpäsairaanhoitajaa on helppo lähes-

tyä ja hänelle on helppo puhua, hän uskaltaa 

ottaa puheeksi vaikeatkin asiat. Syöpäpotilaan 

hoito on moniammatillista yhteistyötä ja hyvä 

syöpäsairaanhoitaja onkin yhteistyötaitoinen ja 

vastuuntuntoinen hoitaessaan potilaansa asioita 

yhteistyössä eri ammattiryhmien kanssa.

Syöpälääkärin näkökulma

Saimme tilaisuuden kysyä myös kolmelta ko-

keneelta syöpälääkäriltä millainen heidän mie-

lestään on hyvä syöpäsairaanhoitaja. Heidän 

mielestään hyvä syöpäsairaanhoitaja on ammat-

titaitoinen, aloitekykyinen, empaattinen ja elämää 

laajasti ymmärtävä. Hän pitää potilaan puolia ja 

ohjaa hoidossa selkeästi ja rauhallisesti. Hän on 

yhteistyökykyinen omien kollegoiden ja muiden 

ammattiryhmien välisessä työskentelyssä. Poti-

laan kannustaminen on tärkeä osa kokonaisuut-

ta, joka joskus voi merkitä myös sitä, että potilasta 

pitää houkutella yhteistyöhön.  Syöpäsairaanhoi-

tajalta edellytetäänkin hyviä vuorovaikutustaitoja 

ja yhteistyökykyä varsin vaativissakin tilanteissa. 

 

Etenkin elämän loppuvaiheen tilanteissa potilaan 

ja omaisten tunteet ovat latautuneita ja ammatti-

laisen roolina on rauhoittaa ja huolehtia potilaan 

mahdollisimman hyvästä voinnista, myös sellai-

sissa tilanteissa kun toiveet ja tarpeet ilmaistaan 

ristiriitaisesti tai ne sisältävät epärealistisia ta-

voitteita. Hyvä syöpäsairaanhoitaja hyväksyy ih-

misten erilaisuuden. Monia ongelmia, ristiriitoja 

ja työn kuormittavuutta vähentää, jos hoitohen-

kilökunta ymmärtää ja sallii yksilöllisyyden ja eri-

laisuuden sekä potilaille että työtovereille. 

Syövän hoito kehittyy voimakkaasti ja hyvän syö-

päsairaanhoitajan valmiuksiin kuuluukin oppia 

jatkuvasti uutta ja ottaa asioista selvää. Hyvällä 

syöpäsairaanhoitajalla on jatkuva tiedonnälkä. 

Vaatimukset ottaa huomioon potilaan psykoso-

siaalisen tuen tarve, sairaalan byrokratia ja jat-

kuvasti muuttuvat tietojärjestelmät, jotka kaikki 

liittyvät toisiinsa. Sairaanhoitajalle on suureksi 

eduksi, jos hän on aidosti kiinnostunut työstään 

ja jaksaa ylläpitää ammattitaitoaan näillä kaikil-

la osa-alueilla. Syöpäsairaanhoitaja ja lääkäri 

työskentelevät tiiminä ja yhteinen ymmärrys 

potilaan kokonaistilanteesta luo pohjan hyvälle 

hoitosuunnitelmalle. Potilaan kokonaisvaltainen 

huomioonottaminen, hänen kuuntelemisensa ja 

elämäntilanteensa hahmottaminen ovat keskei-

siä elementtejä, kun mietitään miten hoidossa 

edetään. Yhteen hiileen puhaltamalla saavute-

taan potilaan paras.

Lopuksi

On tärkeää huomata, että vaikka kirjoitimme 

hyvästä syöpäsairaanhoitajasta, täydellistä sel-

laista ei liene olemassa. Olemme kaikki ihmisiä 

ja siten persoonallisuustekijät vaikuttavat sai-

raanhoitajan rooliimmekin. Ihmisinä olemme 

myös erehtyväisiä ja potilaiden näkökulmasta-

kin rehellisyys on olennaisen tärkeä piirre myös 

esimerkiksi haittatapahtuman sattuessa (Kvåle & 

Bondevik 2010, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

[THL] 2014). Ehkä keskeisin lähtökohta hyvälle 

syöpäsairaanhoitajalle onkin halu kehittyä sel-

laiseksi, ylläpitää omaa osaamistaan ja sitoutua 

oman osaamisen kehittämiseen ja haastaa itsen-

sä arkipäivässä.
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Arjen kiireessä ei tule ehkä kovin usein pohdittua 

kuinka laajaa osaamista työssään päivittäin käyt-

tää ja millaisena potilaat kokevat syöpäsairaan-

hoitajan merkityksen selviytymiselleen. Kiireisen 

päivän aikana sairaanhoitajan työ rajoittuukin 

usein siihen, että saa toteutettua mahdollisim-

man hyvää hoitoa omille potilailleen.  Työhyvin-

voinnin kannalta on myös saatava kokemuksia 

siitä, kuinka tärkeää ja kauaskantoista työtä ar-

jessa tekee. Joskus aivan pienetkin asiat voivat 

johtaa suuriin tuloksiin esimerkiksi potilaan tur-

vallisuudentunteen lisäämisessä, vaikka sitä ei 

tulekaan työn arjessa aina muistettua. Muista 

olla välillä ylpeä itsestäsi ja osaamisestasi. 

Tarve syövän hoidon osaajille on lisääntynyt syö-

vän esiintyvyyden kasvaessa, syövän hoitojen 

kehittyessä ja syöpäpotilaiden hoidon lisääntyes-

sä. Tämä on tuonut esille tarpeen koulutusmah-

dollisuuksien lisäämiselle tulevaisuuden syövän 

hoidon ja syöpäkeskusten tarpeisiin. (Sulosaari 

ym. 2015).  Syöpäsairaanhoitajana kehittymises-

sä olennaista on tunnistaa omat ammatilliset 

vahvuutensa ja osaamisensa sekä toisaalta myös 

ne kehittämiskohteet, joihin paneutua lisäkoulu-

tuksen ja työkokemuksen kautta. Toivommekin, 

että syöpähoitotyön erikoistumiskoulutuksia 

olisi tulevaisuudessa tarjolla riittävästi syöpäs-

airaanhoitajien lukumäärän ylläpitämiseksi ja li-

säämiseksi. Vuonna 2016 on avautumassa myös 

uusi koulutusmahdollisuus, kun ylempään am-

mattikorkeakoulututkintoon kliiniseen asiantun-

tijakoulutukseen liitetään syövän hoidon osuus. 

Nämä tulevaisuuden syövän hoidon kliiniset asi-

antuntijat luovat aikanaan kuvaukset siitä, mil-

lainen on suomalainen syövän hoidon kliininen 

asiantuntija ja ottavat paikkaansa syövän hoidon 

moniammatillisissa tiimeissä.

Kuvio 2. Yhteenveto hyvän syöpäsairaanhoitajan ominaisuuksista.
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SYÖPÄPOTILAIDEN HOITAJANA
SUOMESSA JA ULKOMAILLA

MINNA PEAKE
• asiantuntijahoitaja – palliatiivinen 

hoitotyö, Pohjois-Karjalan sairaanhoi-

to- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Johdanto – sairaanhoitajana Suomessa ja 
maailmalla

Valmistuessani sairaanhoitajaksi vuonna 1992 

Suomessa elettiin keskellä syvää lamaa. Pitem-

piaikaisen sairaanhoitajan sijaisuuden, saati va-

kinaisen työsuhteen saaminen oli erityisen vai-

keaa. Eräs lähisairaalamme ylihoitajista onnitteli 

valmistuvaa ryhmäämme ja toivotti meidät ter-

vetulleiksi töihin vuoden 2000 jälkeen. Haasteista 

huolimatta me uunituoreet sairaanhoitajat puh-

kuimme uuden ammattimme mukanaan tuomaa 

intoa ja ammattiylpeyttä suunnaten kukin tahol-

lemme.

Oma urani alkoi sairaanhoitajan ja välillä perus-

hoitajankin sijaisuuksilla. Kaikkiin tarjottuihin 

töihin oli pitkä jono tulijoita, joten töidensä suh-

teen ei voinut olla valikoiva. Muistan hakeneeni 

muutamia harvoja avoinna olevia vakituisia sai-

raanhoitajan toimia paikkakunnilta, joita en olisi 

osannut sijoittaa heti edes kartalle – jokaiseen 

näistä toimista oli jopa yli kaksisataa hakijaa. Sa-

nomattakin selvää oli, ettei minulla vastavalmis-

tuneena ollut onnea näissä valinnoissa.

Elämä kuljetti minua kauemmas kotoa – Poh-

jois-Karjalan tyttö päätyi töihin Lapin keskussai-

raalaan suurelle kirurgiselle osastolle. Koin tuol-

loin kirurgisen hoidon olevan se minun juttuni, 

siinä oli sitä nuoren hoitajan kaipaamaa säpinää 

ja tekemisen meininkiä. Osastollamme hoidet-

tiin traumapotilaita, ortopedisiä, verisuoni- ja 

yleiskirurgian potilaita sekä palo- ja paleltuma-

vammoja. Yleiskirurgian potilaista mieleeni jäivät 

erityisesti rintasyöpäpotilaat, joita osastollamme 

myös hoidettiin. Potilaita kävi tapaamassa leik-

kauksen jälkeen osastollamme työskentelevä ko-

kenut ja erittäin osaava sairaanhoitaja Aila, joka 

sai minut kiinnostumaan oman osaamisensa
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kautta syöpäpotilaiden hoidosta. Aila huomioi 

potilaidensa hoidossa ihmisen kokonaisuute-

na, syöpädiagnoosin ja leikkauksen vaikutuksen 

mm. koettuun naiseuteen, seksuaalisuuteen ja 

minäkuvaan. Syöpädiagnoosi sai paljon laajem-

man merkityksen näiden naisten elämässä kuin 

pelkkä kirurginen toimenpide.

Sijaisuuksien saamisen epävarmuus sai minut 

miettimään uusia vaihtoehtoja uralleni. 90-luvun 

puolivälissä sairaanhoitajia rekrytoitiin runsain 

mitoin Saksaan, Iso-Britanniaan ja Norjaan, jossa 

puolestaan oli suuri hoitajapula. Erään ystäväni 

suunnatessa Lontooseen vakituisen työpaikan 

myötä, päätin minäkin kokeilla tätä vaihtoehtoa. 

Ajatuksenani oli olla Lontoossa vuosi, korkein-

taan puolitoista, jonka jälkeen palaisin takaisin 

Suomeen uusia kokemuksia rikkaampana.

Marraskuussa 1996 suuntasin ensimmäistä 

kertaa elämässäni Lontooseen. Aloitin sairaan-

hoitajana sairaalassa nimeltänsä King’s College 

Hospital, ensin kuntouttavalla sisätautiosastolla 

ja sen jälkeen kirurgisella vuodeosastolla. Kirur-

gisella osastolla, jolla työskentelin, hoidettiin pal-

jon erilaisia syöpäpotilaita, mm. kaulan ja hengi-

tysteiden syöpiä sekä rinta- ja eturauhassyöpää 

sairastavia ihmisiä. Syövän hoito alkoi kiinnostaa 

minua yhä enenevässä määrin ja halutessani 

päästä perehtymään sen hoitoon vieläkin pa-

remmin, päätin hakeutua töihin yhteen Euroo-

pan johtavista syöpäsairaaloista nimeltään Royal 

Marsden Hospital.

Roayl Marsden Hospital on pelkästään syöpä-

potilaiden hoitoon keskittynyt, vuonna 1851 

Dr William Marsdenin perustama sairaala, joka 

edustaa tänä päivänä syövän hoidon ja tutki-

mustyön ehdotonta kärkeä Euroopassa. Olin 

töissä Marsdenissa erilaisilla vuodeosastoil-

la sekä rintasyöpä-tiimissä tutkimushoitajana 

yhteensä noin 4 vuotta. Tuona aikana suoritin 

myös syöpäsairaanhoidon sekä palliatiivisen 

hoidon opinnot paikallisissa yliopistoissa. 

Iso-Britanniasta matkani jatkui vuonna 2005 

Uuteen Seelantiin, etelä-saarelle Christchurchin 

kaupunkiin. Toimin ensi alkuun sairaanhoitaja-

na onkologian vuodeosastolla ja uuden toimen 

avautuessa jälleen myös syöpäpotilaiden tutki-

mushoitajana erilaisissa kliinisissä tutkimuksissa 

onkologian klinikan yhteydessä. Vuosien myötä 

koin saaneeni laaja-alaisen kokemuksen syöpä-

potilaiden hoidossa – toisaalta olen edelleenkin 

sitä mieltä, että sairaanhoitajana syövän hoidos-

sa on aina oppimista ja uusia haasteita kohdat-

tavana. Jokainen tapaamani työtoveri, potilas 

ja hänen läheisensä sekä myös kaksi syöpään 

sairastunutta ystävääni ovat opettaneet minulle 

aina jotain uutta syövästä, sen hoidosta ja ennen 

kaikkea ihmisen kohtaamisesta. Jokainen syöpä-

potilas ja hänen sairautensa ovat yhtä yksilöllisiä 

kuin yksilö itsekin.

Palasin Suomeen perheeni kanssa vuonna 2012. 

Vuoden, korkeintaan puolentoista pituiseksi aiot-

tu aika Lontoossa oli venähtänyt yhteensä reiluk-

si 15 vuodeksi ulkomailla. Kuluneet vuodet oli-

vat kuitenkin antaneet enemmän kuin ottaneet 

– ja samalla kirurgisesta hoitajasta oli kasvanut 

syöpäsairaanhoitaja. Tällä hetkellä toimin asian-

tuntijahoitajan roolissa sairaalamme uudessa
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palliatiivisessa yksikössä. Olen myös päivittänyt 

palliatiivisen hoitotyön opintojani vuoden 2014 

aikana.

Syöpäsairaanhoito meillä ja muualla

Suomalainen syövän hoito on kiistämättä maa-

ilman huippuluokkaa. Potilaiden saama hoito 

on kattavaa ja laadukasta, viimeisimmät hoito-

muodot ovat käytettävissämme ja moni potilas 

onneksi paraneekin sairaudestaan. Voimmeko 

siis olla tyytyväisiä siihen, mitä jo tiedämme ja 

osaamme ja paukutella henkseleitä tilastotieto-

jen valossa? Voisimmeko silti ottaa oppia jostain 

muualta?

Itse uskon siihen, että meilläkin on vielä runsaasti 

oppimista ja kehittämistä hoitokäytänteissämme 

ja erilaisissa potilaiden hoitoon liittyvissä proses-

seissa. Oma kokemukseni maailmalla on saanut 

minua laajentamaan omaa katsantokantaani eri-

laisten käytänteiden suhteen ja olen ymmärtänyt 

joskus kantapäänkin kautta sen, että asioita voi 

tehdä hyvin erilaisin tavoin ja silti päästä samaan 

ja joskus jopa parempaankin lopputulokseen. 

Kaikkeen ei aina ole yhtä oikeaa vastausta syövän 

hoidossakaan. Yhtä autuaaksi tekevää reseptiä ei 

minullakaan ole esittää, mutta voinen kuitenkin 

kertoa joistakin niistä omista kokemuksistani 

ulkomailla vietettyjen vuosien ajalta, jotka koin 

hyödyllisiksi oman urakehitykseni ja potilaiden 

saaman hoidon kohdalla. 

Ensimmäisenä mieleeni tulee sairaanhoitajien 

täydennyskoulutus. Englannissa ja Uudessa See-

lannissa sairaanhoitajien perus- ja täydennys-

koulutus on keskitetty yliopistoihin. Täydennys-

koulutus suoritetaan yleensä oman työn ohessa 

niin, että sitä voidaan heijastaa suoraan käytän-

nön työhön. Koulutus on pitkälle strukturoitua ja 

esimerkiksi syövän ja palliatiivisen hoidon opin-

toja sairaanhoitajana on mahdollista suorittaa 

yliopistoissa tohtori-tasolle asti – itse kaipaisin 

tätä samaa myös meille Suomeen. Tällä hetkel-

lähän sairaanhoitajan on toki mahdollisuus opis-

kella yliopistossa maisteritutkinto ja ammattikor-

keakoulussa YAMK-tutkinto – ongelmana ovat 

mielestäni rajalliset suuntautumisvaihtoehdot. 

Mieluusti näkisin vaihteleviakin opintokokonai-

suuksia yliopistoissa ja korkeakouluissa, joiden 

kautta sairaanhoitajan olisi mahdollista kehittää 

ja syventää omaa ammattitaitoaan valitsemal-

laan hoidon osa-alueella esimerkiksi asiantun-

tijahoitajan roolin suuntaan. Kaikki meistähän 

eivät välttämättä halua olla hoitotyön johtajia tai 

opettajia ammatissa edetäkseen.

Toinen asia, mikä minua henkilökohtaisesti yl-

lätti ulkomailla työtä tehdessäni, oli työnantajan 

panostus ja positiivinen kannustus lisäopintojen 

suorittamiseen. Työnantajat mainostivat sairaan-

hoitajien työpaikkailmoitusten yhteydessä erilai-

sia koulutusmahdollisuuksia, joita työntekijälle 

tarjottiin palkkaetuuksien ja muiden ”porkkanoi-

den” ohella. Toisaalta omalla uralla eteneminen 

myös edellytti korkeampaa kouluttautumistasoa 

ja selkeää henkilökohtaista visiota siitä, kuinka 

sairaanhoitajana itse aikoi omaa ammattitai-

toaan kehittää. Hyvin koulutetut ja ammatti-

taitoiset hoitajat nähtiin työnantajan etuna ja
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potilaiden paremman hoitotyytyväisyyden takee-

na. Tämä oli erityisen tärkeää myös siksi, että po-

tilailla oli mahdollisuus valita oma hoitopaikkansa 

– tämä sama asiahan on tulevaisuutta myös meil-

lä Suomessa Sote-uudistuksen myötä. Sairaan-

hoitajia motivoi myös selkeä mahdollisuus omalla 

uralla etenemiseen kokemuksen ja koulutuksen 

lisääntyessä. Hoitajan oli mahdollista hakea mm. 

asteittaista vastuutason nostamista – samalla 

myös omaa palkkatasoaan parantaen ja urallaan 

edeten. Omalta kohdaltani molemmat Englannis-

sa suorittamani opintokokonaisuudet olivat ko-

konaan työnantajani kustantamia. Tämän lisäksi 

sain automaattisesti palkallista opintovapaata 

koulupäivien ajaksi. Työurallani etenin ”noviisi-sai-

raanhoitajasta” kokeneempaan, tehden lopulta 

asiantuntijahoitajan työtä. Mahdollisuus vaikuttaa 

omaan uralla etenemiseen vaikutti myös motivaa-

tiotasoon opiskelun suhteen ja samalla se tietysti 

kasvatti omaa haluani pohjata tietotaitoni näyt-

töön perustuvaan toimintaan.

Kolmanneksi nostaisin esiin moniammatillisen 

yhteistyön merkityksen. Niin Englannissa kuin Uu-

dessa Seelannissakin työtä tehdessäni potilaiden 

hoidon suunnittelussa olennaisessa osassa oli 

pitkälle viety ja hyvin toimiva yhteistyö terveyden-

huollon eri ammattiryhmien välillä. Potilaan hoitoa 

suunniteltiin yhteistyössä potilaan ja moniamma-

tillisen työryhmän (ja tarvittaessa hänen läheisen-

sä) kanssa. Hoidon toteuttamisessa olivat mukana 

jälleen erilaisia terveydenhuollon ammattilaisia 

potilaan tarpeista riippuen. Yhteistyö-palaverit 

olivat yleisiä työskentelymuotoja, joissa sovittujen 

asioiden toteuttamisesta jokainen potilaan hoi-

toon osallistuva ammattilainen kantoi vastuuta. 

Samalla itse koin sairaanhoitajana olevani tärkeä 

ja arvostettu osa potilaan palveluketjua. Jokaisel-

la meistä ammattilaisista oli oma roolimme, jota 

työssämme toteutimme ja jota toinen työtoveri 

(lääkäri, fysioterapeutti, sosiaalityöntekijä tms.) 

aidosti arvosti samalla luottaen siihen, että jokai-

nen meistä teki ja toteutti potilaan hoidossa oman 

osansa. Ilman terveydenhuollon ammattilaisten 

välistä hyvää yhteistyötä ei meistä kukaan pysty 

potilastaan hoitamaan vielä tänäkään päivänä.

Viimeisenä ja itselleni hyvin läheisenä aiheena 

nostaisin esiin palliatiivisen hoidon integroinnin 

osaksi syöpäpotilaiden hoitoa. Englannin kie-

lessä solusalpaajahoidosta puhutaan yleensä 

termeillä ’adjuvant chemotherapy’ tai ’neoad-

juvant chemotherapy’, jos kyseessä on ennen 

leikkaushoitoa annettava solusalpaajahoito ja 

hoidon tavoitteena on sairauden parantaminen 

eli kuratiivinen hoito. Termiä ’palliative chemot-

herapy’ käytetään, jos kyseessä on jo levinneen 

syöpäsairauden hoito ja sairauden etenemistä 

pyritään hidastamaan tai sen mukanaan tuomia 

oireita vähentämään solusalpaajia käyttämällä. 

Mielestäni tuo englanninkielinen termi ’palliative 

chemotherapy’ tuo hyvin esiin sen, että kyseessä 

on sairaus, joka ei ole enää parannettavissa aktii-

visista syöpähoidoista huolimatta. Samalla se tuo 

mukanaan selkeyttä myös potilaalle ja hänen lä-

heisilleen siitä, missä vaiheessa sairauden kans-

sa eletään. Tämä on mielestäni tärkeää siitäkin 

huolimatta, että monen syövän kanssa voidaan 

elää jopa vuosia sairauden etenemistä hidasta-

vien hoitojen kanssa. Palliatiivisen solunsalpaa-

jahoidon aikana potilaan oireita arvioitiin ja hoi-

dettiin mm. oiremittareiden avulla aktiivisesti ja
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kokonaisvaltaisesti. Olennaista hoidossa oli aina 

se, etteivät hoidosta aiheutuvat haitat saaneet 

mennä hoidosta saatujen hyötyjen ohitse. 

Mieleen jäävin kokemukseni palliatiivisen hoidon 

integroinnista osaksi potilaan kokonaishoitoa tu-

lee Uudesta Seelannista, jossa palliatiivinen hoi-

to esiteltiin laajalle levinnyttä syöpää sairastaville 

potilaille yhdenveroisena hoitomuotona muiden 

palliatiivisten syövän hoitojen rinnalla. Potilaan 

kanssa käytiin läpi kaikki hänelle mahdolliset hoi-

tomuodot, palliatiivinen hoito ja sen sisältö, nii-

den merkitys ja mahdolliset vaikutukset potilaan 

elämänlaatuun ja ennusteeseen. Paikka paikoin 

potilas sitten päättikin keskittyä vain oireidensa 

aktiiviseen hoitoon rankkojen sytostaattihoitojen 

sijasta. 

Palliatiivinen hoito on ollut viime vuosina kovas-

sa nosteessa täällä Suomessakin, mutta paranta-

misen varaa tämän asian suhteen meillä vielä on. 

WHO:n (2014) mukaan 20 maassa palliatiivinen 

hoito on hyvin integroitu osaksi terveydenhuol-

lon järjestelmää – pohjoismaista Ruotsi, Norja ja 

Islanti kuuluvat tähän valikoituun joukkoon, ku-

ten myös Iso-Britannia ja Uusi Seelanti. Miksi me 

Suomessa emme sitten vielä kuulu niiden mai-

den joukkoon, jossa palliatiivinen hoito on luon-

tevasti integroitu osaksi syövän (ja muidenkin 

palliatiivisesta hoidosta hyötyvien potilasryhmi-

en) hoitoon?  WHO:n (2014) mukaan Suomessa 

haasteeksi muodostuvat erityisesti palliatiivisen 

hoidon saatavuus ja kattavuus maassamme sekä 

palliatiiviseen hoitoon liittyvä opetus, koulutus 

ja tutkimus. Vaikka hoito on osassa maatamme 

hyvin organisoitua, palliatiivisen hoidon palvelu-

ketjut ja käytänteet ovat kunnossa, niin hoidon 

saatavuudessa ja kattavuudessa on silti selkeitä 

maantieteellisiä eroja. Lisäksi yliopistoihin ja ter-

veydenhuollon ammatillisiin oppilaitoksiin tarvit-

taisiin palliatiivisen hoidon opetusohjelmat. Hy-

vänä ohjenuorana asioiden parempaan kuntoon 

saamisessa toimivat STM:n (2010) ja Kuntaliiton 

(2014) sekä Euroopan palliatiivisen hoidon yh-

distyksen (EAPC 2009, 2010) laatimat suositukset 

palliatiivisen hoidon järjestämisestä.  Toivotta-

vasti palliatiivinen hoito kuuluisi tulevaisuudessa 

automaattisena osana potilaiden hoitoon laatu-

vaatimusten tapaan.

Lopuksi 

Haluan toivottaa Suomen Syöpäsairaanhoitajille 

upeaa 30v. juhlavuotta ja onnitella heitä lämpi-

mästi ansiokkaasta toiminnasta syöpäsairaan-

hoitajien hyväksi kuluneiden vuosikymmenien 

aikana. 
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Istuisit kuuntelemaan

Sallisit elämän puhua
elämän äänillä:
tuulen, sateen 
ja pienten lasten.
Istuisit kuuntelemaan,
elämään tässä ja nyt.
Ei elämän ohi voi kiirehtiä
näkemättä, pysähtymättä.

   Eija Jokinen
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KOHTAAMISIA

TYTTI TIUSANEN
• sairaanhoitaja, Mikkelin 

keskussairaala

Aloittaessani syöpäsairaanhoitajan tehtä-

vässä tiesin heti alusta lähtien, että palvelu-

ni on lähdettävä potilaan tarpeista. Minua 

mietitytti, että riittäisikö ammattitaitoni kui-

tenkaan vastaamaan potilaiden tarpeisiin. 

Yksi ensimmäisistä potilaistani oli eläkkeelle 

jäänyt sairaanhoitaja. Hän kiitteli minua kovasti 

tapaamiseni jälkeen, vaikka omasta mielestäni 

en tehnyt mitään erikoista - kuuntelin ja autoin 

häntä selviytymään eteenpäin sairautensa kans-

sa. Muutaman päivän päästä tapaamisestamme 

potilaalta tuli kortti jossa luki: ”Kuinka kohtelet 

ja kohtaa toisen, on se oleva se jälki, joka sinus-

ta jää ja muistetaan.” Tämän jälkeen tiesin mikä 

on työssäni tärkeintä ja tuo lause onkin kan-

tanut minua työssäni eteenpäin - tärkeintä on 

kohdata potilas aidosti, kuunnella ja olla läsnä.

Seuraavat kohtaamiset ovat tosikertomuksia 

urani varrelta. Olen muuttanut potilaiden ni-

met ja joitakin yksityiskohtia. Omista tunteistani 

kohtaamisissa olen yrittänyt kertoa avoimesti 

ja rehellisesti. Haluan omistaa tämän kerto-

mukseni kaikille kohtaamilleni syöpäpotilaille. 

Jokainen kohtaaminen on ollut ainutkertainen 

ja kasvattanut minua ammatillisesti ja myös ih-

misenä. Haluan myös omistaa tämän kertomuk-

sen niille syöpäpotilaille joita itse en ole koh-

dannut, mutta joku teistä kollegoista on heidät 

kohdannut. Teidänkin kohtaamisenne on ollut 

ainutkertainen - mutta senhän te tiedättekin.

Ritva

”Kati endoskopiasta täällä soittaa; meiltä lähti äs-

ken potilas, jolle kerrottiin suolistosyöpädiagnoosi. 

Ritva ei nyt heti halunnut tulla sinun luoksesi jutte-

lemaan. Varattiin aika sinulle huomiselle iltapäiväl-

le. Potilas haluaa ottaa aikuisen poikansa mukaan. 

Lääkäri on määrännyt levinneisyystutkimukset ja 

jatkot, varaisitko jatkoajat?”
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Seuraavana päivänä varailen jo hyvissä ajoin 

jatkohoitoajat valmiiksi, että päästään suoraan 

asiaan potilaan tullessa. Potilas tulee iltapäivällä 

poikansa kanssa ja asettuu pöydän ääreen istu-

maan vakava ilme kasvoillaan.

”Eilen kävitte tähystyksessä ja paksusuolessa oli kas-

vain, joka on pahanlaatuinen”, avaan keskustelun. 

Ritva aloittaa puhumaan istuen kumarassa, katse 

alaspäin luoden surullisen silmäyksen poikaansa. 

”Niin, jäin juuri eläkkeelle ja tästä piti nyt rattoisat 

eläkepäivät alkaa, mutta mitä vielä. Kyllähän minä 

tämän aavistin, en ole pariin viikkoon viitsinyt sii-

votakkaan. Niin ja jääkaappikin on tyhjillään, mitä 

sitä turhaa täyttämään, kun tästä pois kuolee!” Pu-

hetta alkaa tulla tasaista tahtia, kun Ritva kertoo 

viime viikkojen tapahtumista, siitä miten hän tä-

män oli aavistanut ja valmistautunut kuolemaan. 

Kuuntelen Ritvan puhetta ja annan hänen purkaa 

rauhassa pahaa oloansa pois tarkkaillen samalla 

pojan reaktioita. Poika istuu vakavana ja hiljaa, au-

kaisee pari kertaa suunsa ikään kuin haluten sa-

noa jotakin, mutta ei kuitenkaan sano. ”Eikös se ole 

hautaustoimisto tuossa vastapäätä? Eikös sitä sinne 

siirrytä tämän jälkeen”, kuulen Ritvan sanovan. 

 

Nyt on minun aika puuttua keskusteluun. Rauhal-

lisesti alan kerrata tähän asti tapahtunutta samal-

la varmistaen, että potilaalla on sama käsitys ta-

pahtumien kulusta. Jatkan sitten kertomalla mitä 

nyt tapahtuu. Tehdään levinneisyystutkimukset, 

mitä ne tarkoittavat ja mikä merkitys niiden vas-

tauksilla on hoitosuunnitelmaan. Kerron myös 

hieman todennäköisesti tulevasta leikkauksesta 

ja edelleen mahdollisesta liitännäishoidosta ja 

seurantavaiheesta. Keskustelu etenee soljuvasti 

vuorovaikutuksessa ja yhtäkkiä Ritva keskeyttää 

puheeni rehvakkaasti nauraen ja sanoen: ”Enhän 

minä taidakaan kuolla!” Samalla hän vakavoituu 

ja jatkaa: ”Hyvä ihme missä kunnossa huusholli on, 

pölyt pyyhkimättä moneen viikkoon, eikä jääkaapis-

sakaan mitään ruokaa!”  Ensimmäisen kerran ta-

paamisemme aikana poika hymyilee ja näyttää 

helpottuneelta, aivan kuin taakka olisi pudonnut 

hänen harteiltaan. Ritva katsahtaa poikaansa ja 

ilme muuttuu jälleen iloiseksi: ”Nyt lähdetään os-

tamaan prinsessakakkua!” Ritva siirtää katseensa 

minuun ja jatkaa, ”Oletkos sinä syönyt prinsessakak-

kua? Kumpi sinusta on parempi vaaleanpunainen vai 

vihreä?” Olisiko vaaleanpunainen parempi kuulen 

itseni sanovan ja hymyillen ajattelen; kaksituntia 

sitten potilas oli valmis siirtymään kadun toisel-

le puolelle hautaustoimiston asiakkaaksi, nyt oli 

kova kiire täyttämään jääkaappia, siivoamaan ja 

suunnittelemaan tulevia askareita. Elämä jatkuu…

Jari

Kirurgiselta osastolta on tullut kutsu tulla tapaa-

maan nuorta miestä, joka äskettäin oli saanut hai-

masyöpädiagnoosin. Olisi kuulemma paljon kysy-

myksiä. Tutustun etukäteen sairaskertomukseen. 

Vatsakipujen takia tähystetty, mitään ei löytynyt. 

Vatsan ct-kuvassa haimatuumori ja runsaat mak-

sametastaasit. Perheessä on vaimo ja kaksi ala-as-

teikäistä lasta. Suru on varmasti suuri ja läheiset 

tarvitsevat paljon tukea ajattelen.

Astun potilashuoneeseen, jossa Jari on yksin. 

”Hei, olen syöpäsairaanhoitaja.” Tervehdin Jaria 

hymyillen ja kätellen. Kysymyksiä alkaa tulla heti. 

Käymme sairauden tilannetta perusteellisesti
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läpi, niiden tietojen varassa, joita tällä hetkellä on 

käytettävissä. Kaikkia tutkimusvastauksia ei ole 

vielä tullut. Mielessäni ajattelen, että paljon on 

kuitenkin varmaa tietoa, jotka lääkäri olisi voinut 

potilaalle kertoa, mutta niin kuin usein ennenkin 

nytkin oli jäänyt kertomatta. Kysymyksiä esittäes-

sään Jari vaikuttaa rauhalliselta. Silmissä näen 

kuitenkin vakavuutta, ei pelkoa tai kauhua, mut-

ta ikään kuin säikähtäneen eläimen katseen. Kes-

kustelumme siirtyy pikkuhiljaa sairaudesta mui-

hin asioihin. Kyselen Jarin perheestä ja läheisistä. 

Kerron, että läheiset ovat usein paljon enemmän 

huolissaan kuin potilas itse ja tarvitsevat myös 

paljon tietoa ja tukea - lapset ikäkauteen sopival-

la tavalla.

”Joo”, Jari vastaa ja jatkaa: ”Sen olen huomannut. 

Kävimme hoitamassa asioita kuntoon eri virastois-

sa. Kun kerroimme miksi haluamme laittaa paperi-

asiat kuntoon, virkailija alkoi niin paljon itkeä, että 

minun oli mentävä tiskin toiselle puolelle ja otettava 

olkapäästä kiinni ja lohdutettava, että älähän nyt, 

ei mitään hätää…” Voi ei! Niin tyypillistä - syöpä-

potilas lohduttamassa läheisiä tai jopa tuntemat-

tomia asiakaspalvelijoita. Nauramme yhdessä 

tapahtuneelle. Sitten Jari vakavoituu ja sanoo; 

”Saanko kysyä, että miten sinä oikein jaksat tuol-

laista työtä?” Sama teema siis jatkuu. Jari alkaa 

huomaamattaan tukea minua työssäni. Vastaan 

nopeasti, ennen kuin hän todellakin alkaa pohtia 

työtäni ja minun tukemistani. ”Työ on antoisaa. 

Plussan puolella tässä mennään, sinunlaisista poti-

laista saa niin paljon energiaa ja hyvää itselle.” ”Niin 

se varmaan onkin, kun tarkemmin ajattelee. Ensin 

tuli vain semmoinen olo, että työsi on niin kovin ras-

kasta, mutta hauskaahan meilläkin tässä on ollut. 

Ei itkeminen taida nyt auttaa.” Juttu jatkuu vielä 

tovin aikaa ja sovitaan jo seuraava tapaaminen-

kin. Vuosien varrella Jari piipahtelee edelleenkin 

minua tapaamassa tai soittaa jotakin sairauteen 

liittyvää asiaa - nykyisin harvemmin. Niin, Jarin 

sairaus olikin hormoniperäistä ja ei edennytkään 

tyypillisen haimasyövän tapaan eli Jari on edel-

leen elävien kirjoissa. Elämä jatkuu…

Leena

Tänään on rintasyöpäleikattujen hoitoketjun mu-

kainen tapaamispäivä eli tapaan potilaat ensim-

mäisenä postoperatiivisena päivänä. Tutustun 

potilaiden hoitokertomuksiin etukäteen. Häm-

mentyneenä katselen Leenan sairaskertomusta. 

Harvoin rintasyöpä on levinnyt toteamisvaihees-

sa. Leenalla se oli. Tautia löytyy joka puolelta kai-

nalosta, maksasta ja luustostakin. Koko rintalihas 

on jouduttu repimään pois, tauti on levittänyt 

juurensa tiukasti Leenan rintakehälle. Leena, joka 

elää elämänsä parasta aikaa, on joutunut elämän 

pysäkille. Lapsista toinen on ala-asteella, toinen 

vasta vuoden ikäinen. Vilun väreet käyvät sisällä-

ni. Alamme käydä läpi sairauden tilannetta. Alus-

ta alkaen minusta tuntuu, ettei Leena ymmärrä 

tilannettaan. Ehkä hän on vielä niin sokissa, että 

ei anna itsensä ymmärtääkään ja kieltää kaiken. 

Ajattelen, että nyt on parempi mennä pienin as-

kelin ja tärkeintä on turvata apu ja läsnäolo sitten 

kun ymmärrys tulee ja Leena ja hänen läheisensä 

tarvitsevat tukea. 

Kuluu muutama kuukausi. Olen tavannut Leenan 

useamman kerran, mutta jotenkin en saa hä-

neen haluamaani kosketusta. Hän katselee ikään
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kuin sairauttaan ulkopuolelta, juttelee hyvin tyy-

nesti ja kevyesti, samalla tavalla kuin juttelisim-

me säätilasta. Minusta hän ei vieläkään ymmärrä 

tilannettaan. Hän ei puhu perheestään, ei lapsis-

taan, eikä elämästään. Leena puhuu veriarvoista, 

kysyy mitä lääkettä seuraavaksi on suunnitteilla 

tai milloin mitäkin hoitoon liittyvää. Kaikki asiat 

pyörivät täysin sairauden ympärillä. Tekisi mieli 

huutaa: Leena sinä kuolet kohta! Elä elämääsi, ole 

lastesi kanssa, nauti joka hetkestä joka on jäljellä!

Meidän yhteisellä matkalla Leenan kanssa alkaa 

uusi vaihe. Leena siirtyy suun kautta otettavaan 

sytostaattilääkehoitoon. Minä seuraan sen to-

teutumista yhdessä lääkärin kanssa. Kuukausi 

toisensa jälkeen viikot seuraavat toisiaan samalla 

kaavalla. Kolmen viikon välein Leena käy veriko-

keissa alhaalla näytteenotossa. Minun on tarkoi-

tus soittaa Leenalle jatkohoidosta, kun verikoe-

vastaukset ovat valmiit. Milloinkaan ei tarvitse 

soittaa. Leena kipittää verikokeista luokseni. Jos 

minulla sattuu olemaan potilas tai olen puheli-

messa, sitkeästi Leena odottaa, kunnes pääsee 

kanssani juttelemaan. Aina käymme saman kes-

kustelun: miten pitkään tätä lääkettä syödään, 

mitä sen jälkeen tapahtuu kun tämä lääke lop-

puu, voinkohan minä vielä kuitenkin parantua? 

Leenalla on aina niin paljon kysyttävää, että ve-

rikoevastaukset ennättävät valmistua ja sovitaan 

lääkehoidon jatkumisesta. Joka kerta samat kysy-

mykset ja aina koetan sitkeästi käydä asiat läpi 

uudelleen ja uudelleen ja saada Leenan ymmär-

tämään tilanteensa. 

Sitten koettaa se päivä, josta olen niin monesti 

puhunut - kaikki hoitokeinot on käytetty, ei ole 

tarjota enää mitään mikä jarruttaisi taudin etene-

mistä. Lääkäri selittää Leenalle, että jäädään nyt 

hoitotauolle, annetaan elimistön levätä vähän 

aikaa.

Menee muutama kuukausi. Leena on joutunut 

osastolle ja pyytää minua käymään. Sairasker-

tomuksesta näen, että veriarvot ovat aivan pie-

lessä. Leenan jalat ovat niin turvoksissa, että hän 

ei pysty enää liikkumaan. Leena istuu voipuneen 

näköisenä sängyn pääty ylös nostettuna. Näen 

heti, että aikaa ei enää ole paljon jäljellä. ”No hei”, 

Leena sanoo ja katsoo ohi silmieni jonnekin tyh-

jyyteen. ”Kerro sinä, mitä tässä on vielä odotetta-

vissa. Onkohan jotakin hoitoa mahdollisuus vielä 

saada?” Menen aivan hämmennyksiin. Eikö vielä-

kään Leena ymmärrä tilannettaan? Eikö kukaan 

ole saanut häntä ymmärtämään tilannettaan? 

Yritän jälleen ”Niin kuin olemme monta kertaa täs-

tä keskustelleet, ymmärrät varmasti sen, ettet voi 

sairaudestasi enää parantua ja nyt näyttäisi siltä, 

ettei sairauden kulkuunkaan voida millään lailla 

vaikuttaa.”

Ennen kuin ehdin jatkaa, Leena tokaisee: ”Sinä 

se et anna minulle yhtään toivoa!”  Nyt minä alan 

olla epätoivoinen. Epäonnistumisen ja riittämät-

tömyyden tunne valtaa kehoni. Olen hetken hil-

jaa ja jatkan sitten: ”Jos toivo on sinulle ainoastaan 

sitä, että haluat minun sanovan, että tässäpä sinul-

le lääke, joka sinut parantaa tai kokeillaan nyt tätä 

hoitoa tai jotakin muuta mikä muuttaisi sairautesi 

tilannetta parempaan, niin silloin en voi toivoa an-

taa. Sellaista vastausta en voi sinulle antaa, vaikka 

kuinka haluaisinkin, eikä kukaan mukaan voi.” Olin 

taas hetken hiljaa. Tuntui kun kaikki voima ja
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energia valuisi jonnekin, jatkan sitten: ”Olisiko 

mitään asioita mikä toisi sinulle iloa? Olisiko jotain 

mitä haluaisit tehdä tai vaikkapa muistella muka-

via hetkiä elämässä. Mitä lapsille kuuluu, ovatko he 

käyneet sinua katsomassa”, kysyn ikään kuin vih-

jeenä siihen mikä ainakin itselle iloa ja toivoa an-

taisi, lapset! ”Ei ne tänne halua tulla”, Leena sanoo 

nopeasti ja kysyy sitten: ”Onkohan minulla mah-

dollisuus päästä kotiin?” Tästä pääsen sujuvasti 

keskustelemaan siitä, missä Leena haluaisi loppu 

aikansa elää, kotona vai sairaalassa? Hetken häi-

vähdyksen minusta tuntuu, että Leena ymmär-

tää tilanteensa, mutta kohta hän jo taas miettii ja 

kyselee hoitovaihtoehdoista. Saamme kuitenkin 

keskustelun alulle jatkohoitopaikasta. Jään mietti-

mään Leenan perhettä - onkohan koti kuitenkaan 

paras saattohoitopaikka? Kahden päivän päästä 

jatkohoitoa ei tarvinnut miettiä, Leena oli kuollut.

Riittämättömyyden tunne, se etten ollut mielestä-

ni pystynyt tarpeeksi Leenaa auttamaan mietityt-

ti minua pitkään. Mietin myös Leenan lapsia. Tie-

sin, että isompi lapsista hoiti paljon pienempää ja 

vaikka apua yritettiin tarjota, Leena ei halunnut 

sitä ottaa vastaan. Hän sulki kaikki ulkopuolelle 

- puolisonsa, lapsensa, läheisensä, lääkärit ja hoi-

tohenkilökunnan ja lopulta kai itsensäkin. Niin 

kuin työnohjaajani sanoi: ”Leena kuoli itseltään 

salaa.” Minun oli jatkettava elämääni ja työtäni…

Raimo

Tuttavani kertoo Raimosta ennen kuin olen vielä 

häntä edes tavannut. Raimolla on jotakin pahan-

laatuista vatsan seudulla. Hänet on leikattu ja 

alkaa kuulemma hoito. Myöhemmin tapaan Rai-

mon. Tunnistan miehen samaksi, joka niin usein 

on edessäni istunut katsomossa seuraamassa 

peliä. Käymme läpi sairautta ja sen tilannetta. 

Näyttää siltä, että on mahdollisuuksia täydelli-

seen paranemiseen. ”Lääkäri sanoi, että mahdol-

lisuus on puolet ja puolet. Eiköhän tässä eteenpäin 

porskuteta“, Raimo kertoo hymyillen. Raimo ha-

luaa käydä töissä. ”En mitenkään saa aikaa kulu-

maan kotona. Jaksan varmasti ihan hyvin käydä 

hoitopäivien jälkeen töissä, ei minulle mitään väsy-

mistä tai huonoa oloa tule“, Raimo sanoo innok-

kaana ja jatkaa: “Oli muuten hyvä peli eilen, näytit 

olevan myös katsomassa.” Keskustelumme siirtyy 

jälleen yhteisen penkkiurheiluharrastuksemme 

pariin. Aikamme keskusteltuamme pelistä tote-

an, että varmasti on ihan ok. käydä töissä, kun se 

tuntuu itsestä hyvältä. Mietin hetken sitä positii-

visuutta ja tarmoa, joka Raimosta huokuu. Yritän 

imeä sitä itseeni.

Kuluu puoli vuotta ja liitännäishoidot päätty-

vät. Raimo siirtyy kirurgin seurantaan. Seuraava 

kontrolli on tulossa 3 kuukauden kuluttua. Reilun 

kuukauden kuluttua Raimo soittaa: ”Tarvitseeko 

olla huolissaan, kun tuohon ylämahaan koskee ja 

tuntuu painon tunnetta aina syömisen jälkeen?” 

Lääkärin vastaanottoaikaa on aikaistettava. Vii-

kon kuluttua Raimo jälleen soittaa: ”Rane täällä 

hei.” Kuulen hetken hiljaisuuden jälkeen huoka-

uksen ja Raimo jatkaa: ”Se oli sitten uusinut se tau-

ti, alkaa sytostaattihoito uudelleen.” 

Ummistan silmäni ja mietin, 50 ja 50 prosenttia, 

Raimo kuului sitten huonompaan viiteenkym-

meneen prosenttiin. Ymmärtääköhän hän, ettei
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Kuluu kuukausia, kunnes osastolta soitetaan; 

Raimo haluaisi jutella kanssasi. Tietenkin menen 

Raimoa tapaamaan ja katson etukäteen työhuo-

neessani Raimon sairaskertomusta. Sairauden 

kulkuun ei ole voitu enää vähään aikaan vaikut-

taa ja nyt on keskusteltu saattohoitoon siirtymi-

sestä omalle kotipaikkakunnalle. Katselen vähän 

aikaa ikkunasta ulos ohikulkevaa liikennettä, 

huokaisen syvään ikään kuin toivoen, että ilma-

virran mukana saan energiaa kohdata Raimon. 

Huoneeseen tulessa näen Raimon kuihtuneen 

olemuksen - puolet siitä, mitä viimeksi nähdes-

sämme. Mietin olisinko edes tuntenut häntä, jos 

en tietäisi Raimon siinä olevan? Toivon, ettei suru 

ja kauhistus Raimon muuttuneesta olemukses-

ta näkyisi kasvoiltani, vaan näkyisi se ilo pitkäs-

tä aikaa tapaamisesta. Se oli kuitenkin se viesti, 

jonka halusin Raimolle viestittää. ”Hei vaan, tässä 

sitä nyt ollaan ja laittavat minut pois. Onkohan se 

hyvä paikka siellä kotipaikkakunnalla”, Raimo jut-

telee hiljakseen. Kerron, että kotipaikkakunnan 

terveyskeskuksessa osataan hyvin kivunhoito ja 

muustakin hoidosta on tullut hyvää palautetta, 

kyllä kaikki varmasti hyvin sujuu. ”Niin, sitähän 

minä vaan, että miten minä tätä asiaa lapselle seli-

tän? Se on sille varmasti kova paikka? Joka päivä se 

on käynyt minua täällä katsomassa, ei se varmasti 

ymmärrä, että isä kohta kuolee.” 

Rohkaisen Raimoa ottamaan asian heti tänään 

puheeksi. ”Voisit vaikka sanoa, että hoitopaikka 

siirtyy nyt sinne lähemmäksi kotia, niin on helpompi 

käydä vaikka useamminkin katsomassa. Sinun pi-

tää olla rehellinen. Kerro, että mitään hoitokeinoa 

taudin parantamiseksi ei ole, eikä sen etenemistä-

kään enää voida estää. Siksi nyt on hyvä siirtyä sin-

ne lähelle, jossa olostasi tehdään mahdollisimman 

hyvä. Lapselle pitää antaa mahdollisuus alkaa pik-

kuhiljaa päästää irti ja valmistautua kuolemaasi. 

Itkekää, jos itkettää. Kaikki tunteet ovat sallittua ja 

lapsi voi tuntea vihankin tunteita siitä, että menet-

tää sinut. Pahempaa on kuitenkin kuolla salaa, niin 

ettei lapselle kerrota, eikä hän ehdi valmistautua 

vaikka siihen on mahdollisuus.”

”Tuohan kuulostaa hyvältä, joo minäpä soitan, 

että Lauri tulkoon tänään käymään, niin jutellaan 

asioista”, Raimo innostuu. Kohta Raimo vakavoi-

tuu ja jatkaa hiljaisella rauhallisella äänellä: ”Ei 

sitä olisi kuitenkaan uskonut, että tämä tässä on. 

Olisin minä voinut vielä vähän aikaa elääkin. Kyllä 

elämäni on kaikin puolin ollut hyvää ja sitä olisi voi-

nut jatkaakin. Mutta kai se sitten on näin määrätty 

meneväksi. Tavataan sitten joskus tuolla jossain…”

enää voi parantua? Hoidot jatkuvat kuukausia. 

Välillä taukoa ja sitten taas jatketaan. Raimo 

käy vieläkin töissä, kuitenkin vähän harvemmin 

ja pikkuhiljaa alkaa puhua, että voisihan sitä ne 

eläkepaperitkin laittaa vireille. Emmekä unohda 

yhdelläkään tapaamiskerralla käydä läpi peliana-

lyyseja.
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Raimo luo katseensa ylöspäin kattoon. Tulkiten 

viestiä kysyn: ”Haluaisitko tavata sairaalasielunhoi-

tajan?” ”Ne asiat ovat minulle omalla lailla selviä. 

Paljon olen jutellut äitimuorin kanssa niistä asioista, 

hän kun on vanhankansan ihminen ja hänelle uskon 

asiat ovat luontaisia.” Hymähtäen Raimo jatkaa: 

”Olen minä rukoillutkin ja vaikka se täällä maan 

päällä ei olekaan auttanut, niin sitä olen rukoillut, 

että pääsisin ainakin siellä taivaassa sinne parem-

malle puolelle.” Samalla Raimo tarttuu kädestäni 

kiinni ja jatkaa: ”Kiitos sinulle kaikesta.” Minäkin 

kiitän, että olen saanut kulkea mukana osan mat-

kaa Raimon elämässä. Puren hampaat yhteen 

ja hymyilen väkisin. Heilautan kättä ja ryntään 

ovesta ulos käytävään, jossa purskahdan itkuun.
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SYÖPÄSAIRAANHOITAJANA
VUOSINA 1970-2010

SINIKKA LAHELMA
• apulaisosastonhoitaja, Helsingin 

yliopistollinen sairaala, Syöpätautien 

klinikka

Lokakuun 5 pv. vuonna 1970 astuin 21-vuotiaa-

na, keväällä valmistuneena sairaanhoitajana ensi 

kerran silloisen Hyksin sädehoitoklinikan ovista 

sisään, luottavaisin mielin, ennakkoluulottoma-

na. Eihän meille opiskeluaikana puhuttu syöväs-

tä juuri mitään, syöpäsairaanhoidosta ei mitään, 

koska sitä ei ollut.

Enpä silloin arvannut, että viipyisin lähes 40 vuot-

ta, noin 30 vuotta vuodeosastoilla kolmivuoro-

työssä ja viimeiset lähes kymmenen vuotta ajan-

varauspoliklinikalla. Erään laulun sanoin voisin 

sanoa syöpäklinikasta näin: ”Sä veit ja kaikki par-

haat vuodet sait, nuo kuutamoiset yöt ja kaikki 

kauniit sunnuntait”. Tiedoksi kuitenkin teille, että 

siitä huolimatta pääsin naimisiin!

70-luvun alku oli vielä varsin byrokraattista aikaa 

sairaalamaailmassakin, esimiehillä oli karismaa, 

arvovaltaa ja valtaa. Vallitsi tiukka kuri ja järjes-

tys, totella piti kyselemättä. Määräyskirjat jäivät 

uusimatta, jos rettelöimään ryhtyi tai sai lähteä. 

Ensimmäistä osastonhoitajaani teitittelin mel-

kein kaksi vuotta, kunnes hän teki sinunkaupat. 

Ylihoitajien, dosenttien ja professoreiden tul-

lessa osastolle oli noustava seisomaan, ovia piti 

availla lääkäreille ym. itseään ylempiarvoisille. 

Mehua piti tarjoilla ylilääkärin kierrolla.
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”Elettiin siis alkua 70-luvun,

alle polven oli säädetty helma puvun. 

Juhlapyhinä pukeuduttiin pitkään hihaan,

peitteeksi käsivarsien allien lihaan.

Sukat valkoiset piti aina olla,

oli lämpötila 30 tai nolla.

Martta -kengissä oli tukeva kanta, 

joka kesti ja tapaturmat esti.

Hiukset jos hiukankin harotti,

niin siitä kyllä osastonhoitaja heti varotti.

Meikkaaminen ei ollut suotavaa,

ei saanut itseään korostaa.

Joka aamu osaston käytävällä kellon alla,

alkoi päivä virttä veisaamalla.

Potilailla kuitenkin hoito hyvä,

hoitajilla tunne syvä,

että yhdessä me jaksamme,

vaikka halpa oli taksamme”.

Muistelen ensimmäisen palkkani olleen 630 mk. 

Vuokra Hyksin soluasunnossa Tukholmankadulla 

oli 50 mk ja siihen kuului liinavaatteet. Työpuvut 

ja hilkka piti olla omat ja niiden pesu maksoi 3mk 

30 penniä kuukaudessa.

Osastonhoitaja oli osaston tärkein hoitaja. Vain 

hänen välityksellään kommunikoitiin lääkäreille 

ja ylihoitajille. Hän ja vain hän osallistui lääkä-

rinkierrolle, jonka jälkeen sairaanhoitajat saivat 

raportit omista potilaistaan, apuhoitajat eivät 

tälle raportille päässeet, vaan sairaanhoitajan oli 

pidettävä heille erillinen raportti. Sairaanhoitajan 

ei tarvinnut juurikaan miettiä tai suunnitella poti-

laan hoitoa, koska osastonhoitaja tasan tarkkaan 

kertoi, mitä tehdään, miten tehdään ja milloin 

tehdään ja mitä kirjataan hoitosuunnitelmaan. 

Ajatella toki sai, mutta ei ääneen, kommentteja 

ei kaivattu. Tänä päivänä em. kaltainen johtamis-

tyyli kyllä veisi motivaation, omatoimisuuden ja 

työnilon, mutta siihen aikaan se oli luonnollista, 

ei ollut vaihtoehtoja. Työ oli liikettä, taukotiloja ei 

ollut, kunnes sellainen sitten myöhemmin raken-

nettiin peräruiskehuoneesta.

Työ oli aluksi tehtäväkeskeistä, kunnes keksittiin 

ryhmätyö ja yksilöllinen kokonaishoito, joka oli-

kin kova sana. Siinähän mullistavasti lähdettiin-

kin potilaan tarpeista ja alettiin kirjata hoitosuun-

nitelmat sen mukaisesti. Tästä kirjaamisesta tuli 

oikeastaan ensimmäinen mahdollisuus osoittaa 

paitsi potilaan saama hoito, mutta myös se, mil-

lainen hoitaja sinä olet, miten hyvin tunnet po-

tilaasi, miten hyvin pystyt vastaamaan hänen 

tarpeisiinsa. Luovuus pääsi valloilleen. Eräskin 

hoitaja tuskaili iltavuorossa, että mitähän tähän 

nyt kirjoittaisi, kun potilas on voinut ihan hyvin. 

Jotakin persoonallista pitäisi kirjoittaa. Niinpä 

hän kirjoitti hoidontoteutumissarakkeeseen: söi 

munan, sai puhelun.

70-luku oli kuitenkin hyvää aikaa pätevöityä pik-

kuhiljaa syöpäsairaanhoitajan työhön, johtuen 

syövän silloisista hoitomuodoista, kirurgia, hor-

monihoidot, sädehoito ja hyvä perushoito. Sai-

raanhoitajalla oli röntgentutkimuksiin ym. tutki-

muksiin valmistelua, koska CT-kuvantamista tai 

magneettitutkimuksia ei vielä ollut. Sytostaatit 

tekivät tuloaan lähes yksitellen, yhdistelmähoi-

dot sitten myöhemmin.

Sairaanhoitajat laimensivat sytostaatit paljain kä-

sin, ilman muutakaan suojausta, lääkärinkansli-
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assa. Tuntuu uskomattomalta, mutta tietoa mah-

dollisista riskeistä ei ollut. Voi kuinka iloisesti 

Adriamycinit joskus suihkusivat seinille asti.

Sytostaattihoitojen lisääntyminen ja sivuvaiku-

tusten lievittäminen alkoivat muokata sairaan-

hoitajan toimenkuvaa aivan uusiin ulottuvuuk-

siin kohti suurempaa vastuuta, kohti itsenäistä 

työskentelyä. Toimipaikkakoulutusta harvoin 

saatiin ennakkoon tai edes ajallaan. Säännöllistä 

työnohjausta ei ollut. Tukena ei myöskään ollut 

psykososiaalista eikä palliatiivista yksikköä, sai-

raalasielunhoitajaakin kaivattiin.

Kysymyksiä vailla vastauksia. miten toimia, kun 

lapset menettävät vanhemman, miten toimia, 

kun lapsi kärsii ja kuolee. Miten kohtaat ahdis-

tuneen tai aggressiivisen potilaan, miten lievität 

kuolevan hätää? Näissä tilanteissa saamani koti-

kasvatus, kyky aitoon empatiaan, lähimmäisen-

rakkaus auttoivat ja kantoivat, vaikka usein koki-

kin jäävänsä niin yksin.

Omalla kohdallani haasteellisiksi koin kipupoti-

laat, koska lääkityspolitiikka oli mitä oli. Morfiinia 

sai antaa 4-6 tunnin välein, pelättiin addiktiota 

tai hengityksen salpaantumista. Kipu pääsi yl-

tymään kovaksi jo ennen seuraavaa pistosta. 

Kipulääkitystä tukevaa lääkitystä ei ollut vielä 

käytössä, kipukynnystä nostavia, psyykeä tukevia 

lääkkeitä ei käytetty. Olen oikeasti nähnyt potilai-

den kuolevan tuskissaan, olen oikeasti nähnyt, 

miten kipu ja sen pelko riistävät ihmiseltä kaiken 

muun. Siksipä nyt, kun potilas saa sekä hoitojen 

aikana, että myös niiden loputtua avun kipuihin-

sa, tunnen suurta helpotusta ja kiitollisuutta.

Yleisessä käytössä lääketieteen puolella ollut 

lausahdus: ”Emme voi tehdä mitään” on onneksi 

taaksejäänyt ja pannaan julistettu. Sitä paitsi sai-

raanhoitajallehan ei sellaista tilannetta tule. Aina 

voi olla ihminen ihmiselle, olla läsnä, kuunnella, 

olla lähellä. 

Toinen asia, mikä saa minut onnelliseksi, on 

saattohoidon kehittyminen. Kun aloitin urani, ei 

sellaista termiä edes ollut. Kuolevan hoito oli lä-

hinnä siirtämistä yhden hengen huoneeseen ja 

omaisille lupa olla paikalla, yölläkin. Kuolevien ja 

akuuttihoitopotilaiden hoito samassa yksikössä 

aiheutti sen, että kuolevat jäivät liiaksi yksin ja 

omaiset vaille tukea. Pieni poika, noin 4-vuotias 

saapui isänsä ja sisarensa kanssa osastolle. Äiti 

on kuollut. Isä oli miettinyt pitkään, ottaako lap-

set mukaan. Kysyi sitä minultakin, omahoitajalta, 

en osannut antaa hänelle vastausta. Asia oli hä-

nen itsensä päätettävä. Sanoin kuitenkin hänelle, 

että ehkäpä hän ottaisi mukaan isovanhempia tai 

muita lapsille turvallisia aikuisia, tueksi myös it-

selleen. Lapset olivat tottuneet siihen, että äiti oli 

välillä sairaalassa, mutta tuli sieltä aina takaisin 

kotiin. Poika näki äitinsä makaavan valkean la-

kanan alla, kasvot ja kädet näkyvillä, silmät suljet-

tuina, kuolleena. Poika meni vuoteen luo, kosket-

ti äidin kättä, jo kylmää. poika kavahti taaksepäin, 

katsoi isäänsä. Isä sanoi: ”Äiti on nyt kuollut”. Sii-

hen poika vastasi: ”Ei se mitään, kyllä äiti saa tulla 

kotiin, vaikka onkin kuollut”.

Mietin, miten monta kertaa olen katsonut poti-

lasta kuolevaa, etsien sanaa lohduttavaa. Kättä 

kädessä puristanut, vaikka suru ja tuska on sy-

däntä puristanut.
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Mietin, montako kertaa olen nähnyt potilaan toi-

puvan, väistyvän katseen voipuvan. Hetkiä mah-

dollisuuden uuden, kestivätkö ne kenties hetken, 

vai ikuisuuden.

Ensimmäisinä työvuosinani suru, tuska ja kuole-

ma olivat taakkoja, joita kannoin selässäni myös 

töistä lähtiessäni, kunnes tajusin, että jos en lo-

peta, en itse jaksa. Kukaan ei elä vain itseään var-

ten, eikä kukaan tee työtä vain itseään varten. Me 

teemme työtä yksilöinä, mutta yhdessä, potilaita 

varten. Hoitotyö on luovaa, persoonallista toi-

mintaa, improvisaatiotakin. Ilo ja huumorikaan 

ei ole kiellettyjä, eikä varsinkaan järjen käyttö, 

kuten professori Lars Holsti jo aikoinaan totesi: 

”Sooloilu ja oman edun tavoittelu ei kuulu hoito-

työhön”.

Osastolle oli tullut uusi potilas, pieni ja kuivahko 

mies, kuin menninkäinen. Potilas oli rauhaton ja 

iltaa kohti levottomuus vain yltyi, hän pyrki liik-

keelle. Vuoteen laidat nostettiin ylös, ettei hän 

pääsisi liikkeelle ja loukkaisi itseään, koska jalat 

pitivät huonosti. Potilas ryskytti laitoja ja alkoi 

huudella lääkäriä paikalle. Apuhoitaja tuli sano-

maan, että nyt kyllä jotakin rauhoittavaa tuolle. 

Ilta oli kiireinen, sieppasin lääkärintakin päälle-

ni ja astuin potilaan huoneeseen, otin vuoteen 

laidan alas ja istahdin viereen. En esitellyt itseä-

ni lääkäriksi, eikä potilas kysynyt, olenko? Kysyi 

vain, voisinko jotenkin auttaa? Potilas ei ilmaissut 

mitään konkreettista vaivaa. Huomasin siinä is-

tuessani, että yöpöydän laatikosta pilkoitti Nort 

-tupakka-askeja. Niinpä niin, levottomuuden syy 

paljastui! Diagnoosi: tupakantuska. Noudin pyö-

rätuolin, kiinnitin pikkumiehen siihen aamutakin-

vyöllä ja kärräsin tupakkahuoneeseen, soittokel-

lo käteen. Loppuilta oli rauhallinen, lääkitystä ei 

tarvittu. Mietin, teinkö oikein vaiko väärin, pila-

sinko karriäärin? En tiedä, miettikö potilas, että 

olipa siinä mukava lääkäri.

Tämän päivän hoitotyössä avainasemassa on 

luottamus, informaatiotulva on valtava ja kaik-

kien saatavilla. Kun aiemmin luotettiin lääkärin 

sanaan, nyt epäillään, että saako todella sen par-

haimman lääkkeen tai miksi meillä ei ole sitä ja 

sitä lääkettä. Potilasta ei saa jättää yksin tähän 

tietoviidakkoon, hänen oikeutensa on saada 

turvallisin mielin, luottavaisena sairastaa, mutta 

säästyä myös turhalta pohdinnalta, mikä aika on 

sitten pois normaalista elämisestä. Kerran me-

netettyä luottamusta on vaikea saada takaisin ja 

hoitopolku voi käydä potilaalle turhan raskaaksi.

Me osaamme syövän hoidon. Uusia lääkkeitä 

kehitetään jatkuvasti, mutta täytyy muistaa, että 

mikään lääkekeksintö sinällään ei auta ketään, 

ellei ole ammattitaitoista henkilökuntaa sitä tur-

vallisesti antamassa, ja meillähän on.
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Kun 5.10.1970 astuin ensimmäisen kerran sisään 

sädehoitoklinikan ovista, runoilija Lea Kranzin sa-

noin: 

”Ihmisyyden ovenpieleen hiljaa seisahduin”.Myös 

monta potilasta on siitä ovesta astunut sisään. 

Edelleen Lea Kranzin sanoin:

”Seisoit ovellamme arkana,

hauraana kuin hajoava pitsi.

Sinun hätäsi kirkui läpi jokaisen soluni,

sairaus oli syönyt sinut tuntemattomaksi,

suuret silmäsi rukoilivat.

Älä kysy mitään,

älä ihmettele,

hyväksy minut tällaisena,

tuntemattomaksi muuttuneena.”



64

RINTASYÖVÄN HOITOA
30 VUODEN AJALTA

TUIJA AARNIO
• sairaanhoitaja, Helsingin yliopistol-

linen sairaala, rintarauhaskirurgian 

yksikkö

kaija-liisa heikkilä
• sairaanhoitaja, Helsingin yliopistolli-

nen sairaala, syöpätautien poliklinikka

Rintasyöpähoitajaksi kirurgian puolelle

Rintasyöpäpotilaan hoito on muuttunut paljon, 

kun tarkastelen sitä työurani ajalta vuodesta 

1981 tähän päivään. 80-luvulla rintasyöpäpoti-

laat hoidettiin yleiskirurgisilla osastoilla. He vii-

pyivät osastolla useita päiviä leikkauksen jälkeen. 

Usein leikkaava lääkäri oli kokematon apulais-

lääkäri ja leikkaukset koettiin ilmeisesti helpoik-

si, rutiinileikkauksiksi. 80-luvulla alettiin tehdä 

lisääntyvässä määrin myös säästäviä leikkauksia. 

Tätä asiaa vietiin eteenpäin Marian sairaalassa 

ja Kirurgisessa sairaalassa. Marginaalit piti olla 

kuitenkin reilut, joten tehtiin paljon turhia rinnan 

poistoja. Haavoilla oli poistettavat ompeleet ja 

usein rinnan koko poiston jälkeen haavalle laitet-

tiin hakaset. Tänä päivänä yleensä kaikille rinnan 

ja kainalon alueen haavoille laitetaan itsestään 

sulavat ompeleet.

Ehkä kuitenkin suurin muutos hoitajan näkökul-

masta on muutos potilaissa ja heidän vaatimuk-

sissaan tiedon saamisessa hoitonsa suhteen. 

Tänä päivänä hoito on yksilöllistä ja leikkaus-

vaihtoehdot ovat lisääntyneet huimasti. Jos rinta 

joudutaan poistamaan kokonaan, suurelle osalle 

potilaista tarjotaan mahdollisuutta välittömään 

rekonstruktioon. Tällöin potilas joutuu tekemään 

suuren päätöksen omaa hoitoaan koskien, jol-

loin keskustelu rintasyöpähoitajan kanssa on 

tärkeää. 



65

Säästävän leikkauksen suhteen on lukuisia vaih-

toehtoja. Onkoplastinen kirurgia valtaa alaa ja 

rinnan ulkonäkö leikkauksen jälkeen on tänä 

päivänä tärkeä asia. Usein samassa yhteydessä 

korjataan toista rintaa symmetrian saamiseksi 

ja varsinkin rinnan pienennyksiä tehdään usein 

syöpäleikkauksen yhteydessä.

Kainalokirurgia on kokenut kirurgian puolella 

urani aikana suurimmat muutokset ja edelleen 

muuttuu jatkuvasti. Vielä 90-luvulla poistettiin 

aina rintasyöpään sairastuneelta saman puolen 

kainalon imusolmukkeet 1- ja 2-tasolta. Tästä 

seurasi usein yläraajaan kipuja sekä turvottelu 

ongelmia. 2000-luvulle siirryttäessä on vartijai-

musolmuketutkimus tullut rutiinikäyttöön Suo-

messa. Alkuun se tehtiin vain alle 3 cm unifokaa-

lisissa syövissä. Nykyään vartijaimusolmukkeet 

tutkitaan aina, ellei kainalossa ole neulanäytteel-

lä jo todettua etäpesäkettä, jolloin edetään suo-

raan kainalon tyhjennykseen. Myös vartijaimus-

olmukkeen hoitokäytännöt muuttuvat jatkuvasti 

yksilöllisempään suuntaan. HYKS:in rintarauhas-

kirurgian yksikössä on jo yli vuosi sitten luovuttu 

vartijaimusolmukkeiden jääleikkeistä silloin, kun 

kasvain on ultraäänessä alle 1,5 cm kokoinen. 

Kuviossa on dosentti Tuomo Meretojan laatima 

kuvaus kainalon imusolmukkeiden kirurgiasta, 

joka kuvastaa mielestäni hyvin nykyistä hoidon 

monimutkaisuutta.

Kuvio 1. Kainalon imusolmukkeiden kirurgia.
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Rintasyöpähoitajan työ rintarauhaskirurgian 
yksikössä

Vuonna 2001 rintarauhaskirurgian yksikön ylilää-

käri Karl von Smitten ilmoitti, että rintasyöpää hoi-

tavaan teamiin kuuluu ehdottomasti rintasyöpä-

hoitaja. Alkuun rintasyöpähoitajan vastaanotot 

olivat kahtena päivänä viikossa. v. 2005 HYKS:n 

rintarauhaskirurgian yksikkö sai tilat Naistenkli-

nikalta ja muuton yhteydessä rintasyöpähoitajan 

toimi tuli kokopäiväiseksi. Jorvin rintarauhaskirur-

gian liittyessä keväällä 2013 samaan yksikköön, 

tarvittiin jo kaksi rintasyöpähoitajaa. Nykyään 

jokainen rintasyöpään sairastunut tapaa ensi-

käynnillään rintasyöpähoitajan kirurgin luona 

käytyään. Ensikäynnillä keskustellaan potilaan sai-

raudesta ja sen vaikutuksesta hänen elämäänsä. 

Vaikka rintasyövän ennusteet ovat erittäin hyvät 

tänä päivänä, aiheuttaa sairastuminen ahdistusta 

ja kysymyksiä potilaan koko elämän alueelta. On 

tärkeää kartoittaa potilaan lähipiiri ja tukiverkos-

tot. Usein huolta aiheuttaa se, miten kertoa lä-

heisilleen syövästään. Varsinkin alaikäisten lasten 

äidit ovat asiasta huolissaan. Pienten lasten äitien 

kanssa keskustellaan myös leikkauksesta toipumi-

sesta ja käytännön ongelmista sylilasten kanssa. 

Lastenhoito-ongelmat ovat monille todellisia leik-

kauksesta toipumisen kanssa sukulaisten asuessa 

kaukana. 

Liitännäishoitoja mietitään usein jo hoidon alku-

vaiheessa. Päivittäin potilaat kertovat pelkäävän-

sä eniten solunsalpaajahoitoja ja hiusten lähtöä. 

Hoitajana on omat tiedot pidettävä ajan tasalla 

koko ajan ja siksi olemme hyvin verkostoituneet 

onkologian puolen hoitajien kanssa.

Syöpään sairastuminen saattaa olla monelle ta-

loudellisesti haastavaa, joten keskustelussa käym-

me potilaan asioita läpi hyvin kokonaisvaltaisesti. 

Potilaan kanssa keskustellessa käy usein ilmi, että 

Internet on tuonut mukanaan paljon haasteita. 

Potilaat ovat jo ennen ensikäyntiä ehtineet lukea 

paljon tietoa rintasyövästä, eikä tieto aina välttä-

mättä ole täysin asianmukaista. Joskus on erittäin 

haastavaa yrittää hälventää turhia pelkoja, mitkä 

ovat syntyneet Internetin ansiosta. Toisaalta kes-

kustelu voi olla paljon helpompaa, kun asiaan on 

tutustuttu jo etukäteen. Potilaat haluavat nykyään 

enemmän osallistua päätöksentekoon omasta 

hoidostaan, joten itse on ymmärrettävä erilaiset 

vaihtoehdot ja niiden merkitys hoidossa. Leikka-

ustapa suunnitellaan kirurgin vastaanotolla, mut-

ta usein potilaat miettivät vielä rintasyöpähoitajan 

kanssa esimerkiksi välitöntä rekonstruktiota vaih-

toehtona pelkälle rinnan poistolle.

Kaiken kaikkiaan työ on erittäin mielenkiintoista 

ja antoisaa. Yksikössämme moniammatillinen yh-

teistyö toimii erittäin hyvin ja kaikki kunnioittavat 

toistensa osaamista. Kirurgit näkevät rintasyöpä-

hoitajan työn merkityksellisenä ja heidän työtään 

helpottavana. Fysioterapeutti toimii samoissa 

tiloissa, joten yhteistyömme on helppoa ja tiivis-

tä.  Rintasyövän sairastaneiden fysioterapia alkoi 

kehittyä huimasti vuonna 2000, kun ylilääkäri v. 

Smitten opetti fysioterapeutti Minna Syrjälälle 

lymfastrangien käsittelyä. Aloitettiin myös rinta-

syöpäpotilaiden polikliiniset vastaanotot ja ny-

kyään kaikki potilaat, joille on tehty mastektomia 

ja/tai kainalon tyhjennys, tapaavat fysioterapeutin 

jälkitarkastuksen yhteydessä. Lisäkäynnit sovitaan 

tarpeen mukaan.
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Tulevaisuudessa tietotekniikka on yhä voimak-

kaammin mukana myös hoitotyössä. HYKS:in 

rintarauhaskirurgian yksikössä ollaan mukana 

kehittelemässä puheluiden rinnalle sähköistä oh-

jemaa, jonka strukturoitujen kysymysten avulla 

potilaat voivat olla rintasyöpähoitajiin yhteydessä.

Rintasyövän kautta rintasyöpähoitajaksi

Valmistuin sairaanhoitajaksi 1979 ja erikoistuin 

aika pian anestesiahoitajaksi. Leikkaussalissa 

ensikontakti rintasyöpään oli radikaali rinnan, 

rintalihaksen ja kainalon imusolmukkeiden pois-

toleikkaus. Yleensä leikkaus oli hyvin verinen ja 

ronskiotteinen. Tuolloin rintakirurgia ei ollut ar-

vostettua ja leikkaukset ohjelmoitiin pääsääntöi-

sesti sairaalan kokemattomimmalle lääkärille. 

Kosmeettista lopputulosta tai toiminnallista ra-

joitetta ei juuri ajateltu, vaan päätavoite oli kai-

ken mahdollisen poistaminen. 

Kauas on onneksi edetty noista ajoista. Ennen 

syöpäklinikan rintasyöpähoitajaksi ryhtymistäni 

työskentelin Helsingissä Marian sairaalan leikka-

usosastolla. Olin mukana, kun sentinell eli vartijai-

musolmuketutkimus tuli normaaliksi käytännöksi 

leikkausten yhteydessä. Sain olla myös mukana 

rintojen rekonstruktio leikkauksissa, joita siihen 

aikaan tehtiin kolme vuotta varsinaisen rinta-

syöpäleikkauksen ja liitännäishoitojen jälkeen. 

Vatsa- tai etenkin selkäkielekkeellä tehdyt rinta-

leikkaukset olivat pitkiä ja monivaiheisia. Toipumi-

nen niistä oli hidasta ja alussa esiintyi hoitokomp-

likaatioita. Ajattelin usein, että voiko lopputulos 

olla kaiken sen vaivan arvoista. Näitä ajatuksia 

nykyisin muistelen tavatessani potilaita, joille on 

tehty rekonstruktio. Uuden rinnan rakentamiseen 

käytetyt menetelmät ovat kehittyneet valtavasti ja 

lopputulokset ovat todella hienoja. 

Sairastuin rintasyöpään v. 2003  ja jouduin itse 

kokemaan, millaista on olla potilas. Minut leikat-

tiin säästävällä leikkauksella omassa työpaikassa-

ni Marian sairaalassa. Syöpäklinikalla hoidoissa 

käydessäni klinikan välitön, potilasta arvostava ja 

kunnioittava ilmapiiri teki minuun vaikutuksen. 

Koin olevani itse etuoikeutettu saadessani hoitoa 

hyväennusteiseen rintasyöpääni. Työelämässä 

elimme jatkuvien muutosten aikaa ja taka-alalla 

oli jo herännyt ajatus, että mitä jatkossa haluaisin 

tehdä. Ajattelin kokemukseni voivan edesauttaa 

minua kehittymään ja oppimaan hyväksi syöpä- 

sairaanhoitajaksi ja etenkin minun olisi omakoh-

taisten kokemusten kautta helpompi ymmärtää 

rintasyöpään sairastuneen naisen tuntemuksia.

Hakeuduin sairaanhoitajaksi syöpäklinikalle aluk-

si tiputtamaan sytostaattihoitoja rintasyöpäpoti-

laille. Suurin osa potilaistani sairasti levinnyttä 

rintasyöpää ja monet potilaat ovat jääneet tältä 

ajalta lähtemättömästi mieleeni. Osaa heistä ta-

paan edelleen klinikan käytävillä. Itselleni rinta-

syövän uusimisen tai metastasoitumisen pelko 

ei tuntunut liian kuormittavalta. Suhtaudun vai-

keisiin tilanteisiin enemmän rationaalisesti kuin 

emotionaalisesti. Lähes joka viikonloppu Helsin-

gin Sanomia lukiessani kuolinilmoituksista löytyi 

omia ihania potilaita. Eräs minua perehdyttänyt 

kokenut kollega tuki sanoen: ”Ajattele kuinka ki-

vaa niillä siellä varmaan on, kun sinne on mennyt 

niin monia hyviä tyyppejä!”
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Siirryin 2010 rintasyöpähoitajaksi. HYKS:ssä ad-

juvanttihoitojen jälkeen rintasyöpäpotilas siir-

tyy seurantavaiheeseen, joka kestää yleensä 

viisi vuotta. Rintasyöpähoitajan tehtävä HYKS:n 

syöpäklinikalla on seurantavaiheessa potilaiden 

oire-puhelimen toiminnasta huolehtiminen ja 

ensimmäisen vuosikontrollin vastaanottojen pi-

täminen. Rintasyöpähoitajan tehtävä on tehtä-

vänsiirtoa lääkäreiltä sairaanhoitajille ja edellyttää 

toimipaikka koulutusta ja virallista lupaa toimintaan.

Rintasyöpähoitajan tehtävä on muuttunut paljon 

vuosien varrella. Ensimmäiset rintasyöpähoitajat 

koulutettiin 1997. Rutiininomaisista vastaanotto 

käynneistä ja tutkimuksista on siirrytty paljolti oi-

reenmukaiseen seurantaan eri tutkimuksiin perus-

tuvan näytön pohjalta. Ensimmäisellä vuosikont-

rollivastaanotolla käydään rintasyöpähoitajalla ja 

silloin kiinnitetään huomioita erityisesti potilaan 

ohjaukseen ja omatoimiseen oireiden seurantaan. 

Seuraavat vastaanotolla käynnit ovat 3 ja 5 vuoden 

kohdalla ja nämä ovat lääkärin tapaamisia. Vas-

taanottokäyntien rinnalla toimii oire-puhelin, jonne 

potilas voi halutessaan soittaa rintasyöpään liitty-

vissä asioissa. Alueellamme seurantaan eli oire-pu-

helimen piiriin kuuluu noin 6 000 potilasta, joten 

puheluja tulee runsaasti. Vuonna 2015 laskimme 

oire-puhelimeen tulleen noin 400 puhelua / kuu-

kausi. Oire-puhelimen toimintaa on matkan varrel-

la kehitetty toimivammaksi. Alussa puheluja varten 

oli soittoaika muutama tunti päivässä ja soittoaikaa 

lisätessä se oli aina aivan riittämätön. Kun joku pää-

si puhelinajalla soittaessaan läpi, kesti potilaan tie-

tojen kerääminen ja käsittely aikaa ja oire-puhelin 

oli varattu. Olemme saaneet kehitettyä takaisinsoit-

to järjestelmän, jossa potilas sanelee soittaessaan 

nauhalle viestin ja kertoo nimensä, sosiaaliturvatun-

nuksensa ja asiansa lyhyesti. Ennen takaisinsoittoa 

potilaalle voimme etukäteen perehtyä ongelmaan 

ja tarvittaessa vaikka konsultoida asiasta lääkäriä. 

Tämä on tehnyt työskentelystä huomattavasti suju-

vampaa. Tänä päivänä potilaat ovat hyvin valveutu-

neita ja hoidon jatkuvuuden sekä kaikkien osapuol-

ten turvallisuuden vuoksi kirjaamme kaikki puhelut. 

Mobiililaitteiden käyttö on tullut terveydenhuol-

toon eri aloilla tukemaan perinteisiä tapoja potilaan 

hoidon ympärillä. Naisten päivänä 2014 saatiin in-

ternettiin HYKS:n rintasyöpäpotilaiden hoitopolku, 

josta saamme päivittäin kiitosta potilailta. Sytos-

taattihoitoja aloittaessaan potilas voi hoitoa saades-

saan tutustua samalla tabletilta hoito-ohjaukseen ja 

tämän jälkeen on varattu aika keskustella hoitoon 

liittyvistä asioista oman hoitajan kanssa. Tarkoitus 

on saada tämän kaltaiset ohjausvideot internettiin 

potilaan käytettäväksi myös kotona asian kertaami-

seksi tai läheisille katsottavaksi. Kaikki tieto ei enää 

välity hoitajalta potilaalle ainoastaan kahdenkeski-

sissä keskusteluissa tai kirjallisina esitteinä. Käytäm-

me myös ryhmäohjausta, jolloin samanaikaisesti 

voimme välittää tietoa ja vertaistukea suuremmalle 

potilasjoukolle. Rintasyöpäpotilaiden seurantaan 

on kehitetty mobiililaitteelle etäseuranta ohjelma 

ja tästä on menossa HYKS syöpäklinikalla lääketie-

teellinen tutkimus, joka valmistumista odottelem-

me innolla. Itse uskon vahvasti mobiililaitteiden 

tulevan entistä enemmän tukemaan mukaan poti-

laiden eri hoidossa ja eri hoitovaiheissa. Tarkoitus 

ei ole syrjäyttää perinteisiä tapoja, mutta osalle 

potilaita mobiilisti asioiden hoitaminen 24/7 on 

arkipäivää ja se voi helpottaa koko hoitoprosessia.
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Versoan uutta

Kiitos,
että sain juurilleni
uuden kuohkean mullan,
tumman ja väkevän.
Entistä lujemmin
pidän kiinni maasta,
kaivaudun syvemmälle
ja kuuntelen maan ääniä.
Ja kun nousen,
versoan uutta,
keväänvihreää elämää.
Ja kukkani on
päivänsinestä puhdas,
ummussaan kulta ja hopea.

    Eija Jokinen
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ETUOIKEUTETTU ELÄKELÄINEN -
AJATUKSIA ELÄMÄN KULUSTA

ANNIKKI NISKANEN
• sairaanhoitaja, Suomen Syöpäsairaan-

hoitajat ry:n hallituksen jäsen

Olen mielestäni etuoikeutettu eläkeläinen, kuin-

ka niin etuoikeutettu? Mietippä sitä! Olen ol-

lut eläkkeellä nelisen vuotta, sitä ennen tehnyt 

hoitotyötä noin neljäkymmentä vuotta. Ainakin 

puolet työstäni oli syöpäpotilaiden kanssa työs-

kentelyä ja viimeiset kymmenen vuotta syöpäsai-

raanhoidon asiantuntijahoitajana.

Hoitajan työ on muuttunut paljon, joissain ta-

pauksissa voi sanoa potilaskeskeisyydestä kone- 

ja laitekeskeisyyteen. Ellei hoitajalla ole vahvaa 

motivaatiota kohdata ihmisiä inhimillisesti, on 

hänen helppo mennä laitteiden taakse ikään 

kuin piiloon. ”Konehommat” on tehtävä, hoitotyö 

näkyy asiakirjoissa. Aika on rajallista.

Hoitotyön perusta on hyvä tiedollinen kokonai-

suus. Peruskoulutus ja jatkuva täydennys- ja 

jatkokoulutus sekä työpaikkaan liittyvä ajankoh-

tainen koulutus ovat välttämättömiä. Vaatii mo-

tivaatiota kehittää itseään ja pitää itsensä ajan 

tasalla nykyisessä muuttuvassa maailmassa. Hoi-

tokäytännöt ovat aivan erilaisia kuin aloittaes-

sani työrupeamani viisikymmentä vuotta sitten. 

Tiedon ja näkökulman laajentamiseen kuuluvat 

yhdistys- ja järjestötoiminta.
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Itselläni on näkömuisti ja kaikki oppi minkä sain 

käytännön työssä, oli minulle erittäin tärkeää. 

Myönteinen asenne opiskelijoihin työpaikoilla 

näkyy sen ilmapiirissä. Tieto ja käytännön taidot 

ovat jakamista varten, niitä ei tarvitse pantata 

itsellä. Vuorovaikutustaidot ja itsensä kehittä-

minen tuntevana ihmisenä ovat minulle olleet 

ja ovat edelleen mielihyvää tuottava työkenttä. 

Suurimman palautteen itselleni saan onnistu-

neesta vuorovaikutussuhteesta, sehän on mo-

lemminpuolinen tunne. Kaikista näistä syntyy 

hoitotyön asiantuntijuus. Siihen tarvitaan lisäksi 

aikaa ja nöyryyttä hyväksyä oma keskeneräisyy-

tensä. Organisaation tuki ja lähiesimiehen mer-

kitystä ei voi aliarvioida. Kukaan ei jaksa tehdä 

vaativaa hoitotyötä ilman kannustusta ja oikeaa 

palautetta. Hoitotyössä tärkeä intuitio kärsii tai ei 

toimi ollenkaan, ellei työtä saa tehdä hyvässä ja 

vapaassa ilmapiirissä.

Olen aina pitänyt ja arvostanut työtäni. Minulla 

on ollut hyviä työtovereita ja työpaikkoja. Työyh-

teisön merkitys on ollut itselleni merkityksellinen. 

Nyt eläkkeellä nousee mieleen monia hauskoja 

ja mieltä lämmittäviä tapahtumia työrupeaman 

ajalta, samoin kuin yhdistystoiminnan puolelta. 

Ihmissuhteet, jotka ovat silloin syntyneet säilyvät 

mielessä pitkään.

Voin allekirjoittaa yllämainitut asiat sairastuttua-

ni itse syöpään ja päästessäni ”hoitorumpaan” 

mukaan. Kaikki sujui kuin ohjelmoitu juna. Kävin 

vain ohjeiden mukaan, milloin tutkimuksissa mil-

loin tapaamassa lääkäriä tai hoitohenkilökuntaa 

sekä sitten leikkauksessa. Suurimman avun sain 

asiantuntijoilta, jotka halusivat ja osasivat ja joilla 

oli aikaa antaa vastauksia kysymyksiini. Potilaa-

na tuntee herkästi, milloin on tiellä tai ikään kuin 

ylimääräinen välttämättömyys. Oikea tieto antaa 

turvallisen ja hoidolle myönteisen vaikutuksen, 

jolloin asiat sujuvat ja paraneminen tapahtuu 

kuin itsestään.

Erittäin tärkeään rooliin nousevat omaiset. Töis-

sä ollessani pyrinkin ottamaan heidät mukaan 

keskusteluihin ja hoidon suunnitteluun. Nyt sai-

rastuttuani koin myös omien omaisteni tuskan ja 

sen suunnattoman halun auttaa ja tukea. Sama 

koskee ystäviä - mistä ystävä tunnetaan…?

Syöpä on sellainen sairaus, että se tuo aina jon-

kunnäköisen muutoksen tullessaan. Ja voisin sa-

noa, että muutos on yleensä positiivinen, vaikkei 

sitä heti huomaa. Suomessa on hyvä syöpäsai-

raanhoito, sitä on pystytty kehittämään ja siihen 

on annettu rahallista tukea. Sairastuttuani minua 

auttoi tieto, käytännön kokemus ja luotto hyviin 

hoitotuloksiin sekä hyvät suhteet hoitohenkilö-

kuntaan sekä omaisiin ja tuttaviin. Toivottavasti 

näistä hyvistä asioista ei tarvitse luopua talouden 

heikkoina vuosinakaan, ns. säästö tuo monesti 

jatkossa suuremmat kulut.

Olen mielestäni etuoikeutettu! Jäätyäni eläkkeel-

le valmistuin samana keväänä kalevalaiseksi 

jäsenkorjaajaksi. Siinä työssä koen auttamisen 

mielihyvää ja voin itse päättää työajoistani. Mi-

nusta on vielä jotain hyötyä? Ihan laakereilla en 

osaa maata. Mielekäs tekeminen antaa elämälle 

pohjan ja tukee ihmisyyttä. Muutoksia tapahtuu 

niin maailmassa kuin itsessäkin ja niin kuuluu ol-

lakin.
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HENKISEN JA HENGELLISEN
HOITOTYÖN KEHITTÄMINEN

SYÖPÄPOTILAAN HOIDOSSA –
VÄLÄHDYKSIÄ VIIMEISILTÄ

VUOSILTA

IKALI KARVINEN
• yliopettaja, Helsingin 

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Aluksi

Samalla kun minulla on ilo onnitella Suomen Syö-

päsairaanhoitajia juhlavuonna ja kiittää syöpäpo-

tilaiden hoitotyön kehittämisestä Suomessa, sy-

dämeni täyttää myös kiitollisuus syöpäpotilaiden 

kokonaisvaltaisen hoidon monipuolistumisesta 

terveydenhuoltojärjestelmässämme. Viime vuo-

sina myös Suomessa on lisääntynyt ymmärrys 

siitä, että henkisyys ja hengellisyys ovat osa ih-

misyyttä eikä näiden merkitystä tule aliarvioida 

ihmisen terveyttä ja hyvinvointia edistettäes-

sä. Puchalskin ja Ferrelin (2010) mukaan useat  

terveystieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet 

selvän yhteyden hengellisen hyvinvoinnin sekä 

elämäntyytyväisyyden ja sairauden kanssa sel-

viytymisen välillä. Tässä lyhyessä kirjoituksessani 

tarkastelen henkisen ja hengellisen hoitotyön ke-

hittymistä syöpäpotilaiden hoitotyössä viimeis-

ten vuosien aikana kuvaten käytettävien käsittei-

den rikkautta, kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen 

kehittymistä sekä käytännön potilastyöhön luo-

tuja työvälineitä hengellisyyden huomioimiseksi 

osana potilaan kokonaistarpeita.
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Henkisen ja hengellisen tuen tarve syöpähoi-
totyössä

Saarelainen (2009) osoittaa teologian alaan kuu-

luvassa pro gradu – tutkielmassaan, kuinka syö-

pään sairastuminen koetaan aina negatiivisena, 

ja useimmiten ahdistusta aiheuttavana elämän 

tapahtumana. Tutkielmassaan Saarelainen löy-

si neljä erilaista potilasryhmää, joiden kohdalla 

erityisesti henkisen ja hengellisen tuen tarve ja 

saaminen näyttäytyi kullakin hyvin erilaisena. ää-

ripäissä oli toisaalta niitä, jotka olivat kaivanneet 

tukea, mutta jääneet ilman sitä ja toisaalta taas 

oli myös niitä, joiden oma vakaumus kannatte-

li heitä, eikä ulkopuolisen tuen tarve ollut niin 

voimakas. Saarelaisen tutkielma herättää kysy-

myksen siitä, millä tavoin henkistä ja hengellistä 

tukea tarjotaan syöpäpotilaille terveydenhuol-

tojärjestelmässämme? Onko tuen tarjoaminen 

kaikkialla toteutuvaa ja millaiset valmiudet erityi-

sesti hoitohenkilökunnalla on tuen antamiseen? 

 

Oman käsitykseni mukaan ei ole liioiteltua sa-

noa, että syöpähoitotyössä hengellisyys on aina 

jollakin tavoin läsnä, mutta monet asiat vaikeut-

tavat siitä puhumista. Haasteena saatetaan ko-

kea hengellisyyden kuuluminen osaksi ihmisen 

henkilökohtaista ja näin ollen yksityistä osaa 

elämästä. Keskustelua saattaa edelleen myös 

häiritä uskomukset siitä, että uskonnollisista 

asioista ei tulisi, tai ei saa, keskustella potilaiden 

kanssa. Toisaalta, pelkona on myös se, että hen-

kiset ja hengelliset kysymykset kutistuvat tar-

koittamaan vain uskonnollisuutta. Tällöin vain 

näkyvimmin ja voimakkaimmin uskonnolliset 

potilaat saisivat vakaumusta tukevaa hoitoa. 

Useimmiten hoitohenkilökunta kuitenkin sekä 

tunnistaa hengellisten kysymysten läsnäolon 

hoitotyössä sekä olisi myös riittävän rohkea kes-

kustelemaan näistä kysymyksistä, mutta keskus-

telun estää paljon yksinkertaisempi pelko: se, 

kuinka osaa käsitellä hengellisyyttä ja keskustella 

siitä riittävän sensitiivisesti ja loukkaamatta va-

hingossa potilaan vakaumusta. Vakaumuksen 

kunnioittamisen esteeksi muodostuukin tällöin 

paradoksaalisesti pelko vakaumuksen loukkaa-

misesta. Uskontojen ja kulttuurien tuntemus 

saattaisi siis lisätä hoitotyöntekijöiden varmuutta 

hengellisessä hoitotyössä. Silti tätä tärkeämpää 

on avoin asenne ja halu tukea potilasta kokonais-

valtaisesti. Yksinkertaisimmillaan henkinen ja 

hengellinen tuki onkin asettumista potilaan kans-

sakulkijaksi ja kuuntelijaksi hänen matkallaan.

Käsitteiden runsaudesta käytännön auttami-
seen

Henkisyyden ja hengellisyyden käsitteet eivät ole 

aivan yksinkertaisia. Hoitotyössä hengellisyydel-

lä voidaan tarkoittaa monenlaisia asioita. Yhtä, 

tyhjentävää ja kaikkia tyydyttävää määritelmää 

hengellisyydestä ei olekaan olemassa. Olen itse 

pro gradu – tutkielmassani (Karvinen 2007) käyt-

tänyt hengellisyydestä kolmiosaista taksonomi-

aa, jossa henkisyydellä on kuvattu ulointa kehää, 

jolla tarkoitetaan eksistentiaalisuutta, oman ole-

massa olon pohdintaa ja halua ylittää aineellisen 

maailman rajat. Toisaalta hengellisyydellä on 

tarkoitettu omistautumista hengellisille asioille, 

herkkyyttä uskonnollisuudelle ja syvällistä toivet-

ta olla yhteydessä jumalaan ja kokea pyhyyttä, 

iloa ja rauhaa.
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Uskonnollisuus on tällöin kuvattu kolmantena ulot-

tuvuutena, joka on osa molempia edellisiä ja kuvaa 

hengellisyyden yhtä ilmenemismuotoa, joka usein 

liitetään rituaaleihin ja riitteihin. (Karvinen 2007). 

Käsitys henkisyydestä ja hengellisyydestä on kui-

tenkin nykyään, jos mahdollista, vielä laajempi. 

Mielenkiinto kohdistuukin ehkä enemmän siihen, 

miten henkisyys ja hengellisyys ovat suhteessa ih-

misen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Pilottitutki-

muksessamme tutkimukseen osallistuneet lääke-

tieteen opiskelijat esimerkiksi kuvasivat henkisen 

terveyden olevan yksilön kokonaisvaltaista hyvin-

vointia, sosiaalisuutta ja eettisyyttä sekä maailman 

katsomuksen eheyttä. (Waskilampi, Karvinen & 

Kauhanen 2013). Omassa väitöskirjatutkimukses-

sani taas kansainvälisessä yhteydessä havaitsin, 

että on olemassa henkistä ja hengellistä terveyttä 

selittäviä, estäviä ja edistäviä tekijöitä (Karvinen 

2009). Näiden tekijöiden joukkoon mahtui sekä 

läheisesti uskonnollisen vakaumuksen toteutta-

miseen, että laajemmin kulttuurin toteuttamiseen 

liittyviä tekijöitä. Tutkimukseni valossa henkinen 

ja hengellinen terveys näyttäytyykin siis ihmisen 

elämistodellisuutta yhteen liimaavana kittinä, joka 

parhaimmillaan selittää, tukee ja auttaa ymmärtä-

mään elämäntarinaa eheänä ja merkityksellisenä.

Potilaiden henkisten ja hengellisten terveystarpei-

den arvioimiseen on kehitetty erilaisia mittarei-

ta ja malleja. Mallien yleistymistä suomalaisessa 

hoitotyössä on haitannut niiden vieraskielisyys. 

Kansainvälisesti käytetyimpien mallien joukossa 

ovat olleet mm. FICA- ja HOPE-mallit, jotka ovat 

tarkoitettu potilaiden henkisen ja hengellisen his-

torian sekä näiden tarpeiden määrittelemiseen yk-

sinkertaisten avointen kysymysten avulla (Saguil & 

Phelps 2012). FICA-malli pyrkii erityisesti potilaan 

aiemman henkisen ja hengellisen historian selvit-

tämiseen, mutta siinä myös tiedustellaan, kuinka 

potilas toivoo näiden vaikuttavan annettavaan hoi-

toon. Hope-mallissa lähdetään liikkeelle potilaan 

toivon, voiman, hyvinvoinnin ja rauhan lähteistä, 

mutta niin ikään tiedustellaan myös potilaan va-

kaumuksen vaikutusta hoidon järjestämiseen. 

Suomalaista hoitotyötä varten on kehitetty AVAUS  

-malli, jonka avulla potilaan uskon, toivon ja voi-

man lähteitä voidaan niin ikään selvittää viiden 

eri teema-alueen avulla. Kirjainlyhenne AVAUS 

muodostuu teema-alueiden ensimmäisistä kir-

jaimista, joita ovat Arvot ja vakaumus, Voima-

varat, Arvio henkisistä ja hengellisistä tarpeista, 

Ulkopuolinen tuki ja Spiritualiteettia tukevan hoi-

totyön toimenpiteet. Malli on alun perin luotu 

juuri syöpäpotilaiden hoitotyötä varten ja se on 

ensi kertaa julkaistu Suomen Syöpäsairaanhoita-

jien lehdessä (Karvinen 2010). Sittemmin mallia 

on esitelty myös muiden erikoisalojen potilaiden 

hoitotyöhön sopivana henkisten ja hengellisten 

kysymysten huomioimisen apuvälineenä. Vast-

ikään tehdyn pienen pilottitutkimuksen mukaan 

malli on vielä vieras hoitohenkilökunnalla (Karvi-

nen, Hänninen & Lipponen 2015, julkaisematon). 

Sen käyttöä kuitenkin edistää mm. se, että malli on 

hyväksytty mm. osaksi Sairaanhoitajan käsikirjaa 

(Ks. Karvinen 2014). AVAUS-mallin tai sitä vastaa-

vien muiden henkistä ja hengellistä tuentarvetta 

kartoittavien mallien käyttöönotto syöpäpotilaan 

hoitotyössä edistää syöpäpotilaiden henkisten 

ja hengellisten terveystarpeiden tasapuolista 

ja kattavaa arviointia hoitotyön eri yksiköissä.
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Verkostoitumista potilaan parhaaksi

Viime vuosien yksi merkittävimmistä seikoista 

henkisen ja hengellisen hoitotyön edistämisessä 

on ollut kansainvälinen verkostoituminen. Kaksi 

vuotta sitten perustettu kansainvälinen hengelli-

syyden ja terveyden verkosto GNSAH (The Global 

Network for Spirituality & Health, https://smhs.

gwu.edu/gwish/global-network) on ollut mer-

kittävä virstanpylväs tässä kehityksessä. Yhtei-

sön tarkoituksena on tarjota hoitotyöntekijöille, 

lääkäreille ja sosiaalityöntekijöille verkosto, joka 

mahdollistaa henkisen ja hengellisen tuenannon 

integroimisen hoitotyöhön, sen käytänteisiin ja 

koulutukseen. Verkoston tulevaisuuden tavoit-

teena on jakaa tietoa henkisestä ja hengellisestä 

hoitamisesta, edistää eri toimijoiden välistä yh-

teistyötä sekä koota yhteen tietoa ja edistää hy-

viä hengellisen hoitotyön käytäntöjen leviämis-

tä. GNSAH verkostossa toimii erillinen kliinisen 

hoitotyön työryhmä, joka tarkastelee työssään 

erityisesti hengellisen hoitotyön jalkautumista 

osaksi potilaan kokonaishoitoa. Suomalaisessa 

hoitotyössä on syytä enenevässä määrin seurata 

alan kansainvälistä keskustelua. Myös syöpähoi-

totyössä kohdattavien kansainvälisten ja moni-

kulttuuristen potilaiden lisääntyminen kannus-

taa tähän.

Lopuksi

Samanaikaisesti kun Suomen Syöpäsairaanhoi-

tajat syöpähoitotyötä edistävänä ammatillisena 

järjestönä ikääntyy, on se voinut merkittävällä 

tavalla edistää Suomessa kokonaisvaltaisen hoi-

totyön kehittymistä laajemminkin. Ilahduttavaa 

on ollut, että Syöpäsairaanhoitajat ovat viime 

vuosina merkittävällä tavalla kehittäneet poti-

laiden vakaumusta kunnioittavaa hoitotyötä. 

Syöpäpotilaiden hoitotyössä hoitohenkilökunta 

kohtaa sekä potilaan, että oman henkisyytensä 

ja hengellisyytensä. Hoitajalle onkin tärkeää op-

pia tarkastelemaan myös omaa vakaumustaan, 

henkistä minäänsä ja hyvinvointiaan. Näin teh-

dessään hän saa myös uuden näkökulman po-

tilaiden ja heidän omaistensa henkiseen ja hen-

gelliseen elämään ja tarpeisiin. Erityisesti silloin, 

kun syöpäpotilas etenee palliatiivisen tai saat-

tohoidon vaiheeseen, on tärkeää, että potilaalla 

on mahdollisuus kertoa omaa elämäntarinaansa 

ja pohtia oman olemassaolonsa kysymyksiä (ks. 

Kamppari 2014). Lähitulevaisuuden kehittämis-

haasteet liittyvätkin tässä artikkelissa mainit-

tuun syöpäpotilaiden entistä jäsentyneempään 

ja tasalaatuisempaan henkisten ja hengellisten 

terveystarpeiden kartoittamiseen sekä hoitohen-

kilökunnan itsetietoisuuden lisääntymiseen va-

kaumusta kunnioittavassa hoitotyössä.
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Aika

Aika suo armon surevalle,
päivien kulku
kuluttaa pois tuskan.
Ja niin kuin keväisin,
huomaamattasi,
hiirenkorvat lehdiksi muuttuvat,
vaihtuu surusi iloksi.
Äläkä kiirehdi –
aika on viisas ystävä vierelläsi.

   Eija Jokinen
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KOLMAS SYÖPÄ
VEI VOITON PIETARISTA

JUHO HUTTULA
• toimittaja, Pietari Vanhalan ystävä

”Olen 63-vuotias mies ja kuolen pian aivorungon 

syöpään. Elämässäni on ollut ahdistusta, taloudel-

lisia vaikeuksia, avioero... syöpäkin on jo kolmas.

Mutta olen elänyt mielestäni kelvollisen elämän, 

rakkaiden ihmisten kanssa. En kadu virheitäni, en 

osaa moittia ketään, en tunne katkeruutta mistään. 

Olen pikemminkin kiitollinen elämälleni.

Olen ikionnellinen siitä, että olen kyennyt karista-

maan mielestäni kristinuskon mielikuvat taivaasta 

ja helvetistä. Se on ollut avain minun mielenterve-

yteeni.”

Lennonjohtaja, freelancer-toimittaja Pietari Van-

hala kirjoitti näin keväällä 2015 ilmestyneessä 

anekdoottikirjassaan ”(F)Light plan, rimpuilua 

nollameridiaanilla”. Hänen oli määrä kirjoittaa 

tämä juttu itse, mutta voimat loppuivat eikä kir-

joittamisesta enää tullut mitään. Pietari kuoli Koi-

vikko-kodissa Hämeenlinnassa elokuun lopulla 

2015.

Kirja syntyi toisaalta niistä kokemuksista, joita 

Pietari viimeisen syöpänsä hoidossa koki, toi-

saalta kuoleman vääjäämättömän lähestymisen 

tiedostamisesta ja hänen omasta maailman-

katsomuksestaan. Kirja toi Pietarille paljon jul-

kisuutta, mutta se ei ollut mikään itsetarkoitus. 

Hänen tavoitteensa oli arkipäiväistää kuolemasta 

puhumista; samoin kuin avata keskustelua syö-

päsairaiden hoidosta yleensä ja saattohoidosta 

erityisesti.
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”Mies huomasi että sairaala oli unohtanut hänen 

syöpiensä puolivuotistarkastuksen. Hän soitti uro-

logian poliklinikalle. Sairaanhoitaja suuttui. ’Kuinka 

te julkeatte sekaantua poliklinikan asioihin! Kuka te 

luulette olevanne!’ Seuraavana päivänä sairaanhoi-

taja soitti ja pyysi anteeksi. Naisen ääni murtui itkui-

seksi, kun hän kuvaili poliklinikan kiireitä ja kuinka 

vaikeaa lääkäreiden kanssa oli tulla toimeen. Mies 

teki parhaansa lohduttaakseen häntä.”

Pietarin ura syöpäpotilaana alkoi rutiinitarkas-

tuksesta kevättalvella 2008, jolloin vasemmasta 

munuaisesta löytyi iso kasvain. Munuainen pois-

tettiin. Seuraavana vuonna löydettiin PSA-seu-

rannan perusteella eturauhassyöpä, jota seu-

rattiin pari vuotta, koska se oli oireeton. Sitten 

tehtiin varmuuden vuoksi brakyterapia (rauha-

sen sisäinen, jodi125-jyväsiin perustuva hoito-

muoto), jolla haluttiin varmistua, ettei syöpä olisi 

salaa päässyt leviämään.

Vuoden 2013 lopulla Pietari sai omituisia oireita. 

Huulissa tuntui kihelmöintiä, kasvot tuntuivat 

puutuneilta ikään kuin olisi koko ajan pitänyt ku-

mista maskia, oikea käsi menetti tuntoa eikä suu 

maistanut makuja. Hän ymmärsi nopeasti, että 

nyt on kyse jostakin vakavammasta.

”Ensimmäinen reaktioni oli – niin kuin syöpien koh-

dalla aina pitää olla – että taistele itsellesi tila tutki-

muksiin. Lääkärit eivät aina ota riittävän vakavasti 

mahdollisuutta, että oireet aiheutuisivat syövästä. 

Itse pitää taistella ja vaatia, siitä minulla on koke-

musta. Sain kohtuullisen hyvän tuloksen – ei mennyt 

kuin muutama viikko, kunnes pääsin kuvauksiin. 

Sen jälkeen ei enää ollutkaan mitään muuta epä-

selvää, kuin vain se, mikä on syövän tarkka kuvaus, 

jotta sille voitaisiin antaa myös tarkka vastalääki-

tys”, Pietari kertoi.

Sitä ei kuitenkaan päästy tekemään, sillä kasvain 

oli aivorungossa sellaisessa paikassa, että mitään 

kudosnäytteitä tai koepaloja ei voitu ottaa. Täs-

mäsädehoitoa pidettiin parhaana vaihtoehtona, 

myöhemmin kokeiltiin myös erilaisia uusia syö-

pälääkkeitä.

”Olin ensimmäisen syövän ilmaantuessa hiljattain 

muuttanut Oulusta Riihimäelle uuden perheen luo. 

Minulla ei ollut minkäänlaisia kontakteja uudella 

paikkakunnalla, ei ketään tuttavia. Kun sitten taju-

sin, että syöpäpotilailla on syöpäyhdistyksiä, joista 

voi saada vertaistukea, otin yhteyttä Etelä-Suomen 

syöpäyhdistyksen Lahden ja Riihimäen alueen kun-

toutussihteeriin Hannele Salovaaraan.” 

”Hänen roolinsa oli sairauteni alussa hyvin tärkeä; 

hän kertoi meille kansantajuisesti, mistä on kyse, 

millaisia tuntemuksia minulla on ja tulee sekä mitä 

on odotettavissa. Oloni sairauden suhteen oli ollut 

hyvin hämmentynyt, mutta nyt tunsin ensi kertaa 

helpotusta”, Pietari muisteli.

”Osastonlääkäri istuutui aivorungon syöpää sai-

rastavan potilaansa vuoteen reunalle. ’Mitä sinulle 

kuuluu, kuinka sinä voit?’

Potilas kuvaili, kuinka hänen fyysinen toimintaky-

kynsä huononi nopeasti. Hän kertoi hymyillen, kuin-

ka ajatus kuitenkin kulki kirkkaana, kun hän muo-

toili artikkelitekstejä päässään. Ja kuinka hänen 

mielialansa oli oikein levollinen.
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Lääkäri katsoi häntä hyvin ymmärtäväisesti ja kysyi: 

’Haluatko sinä rauhoittavan pillerin?’ ” 

Pietari luotti julkiseen terveydenhoitoon. Hän to-

sin kävi selvittämässä tilannettaan myös Docra-

tes -sairaalassa, jonka johtaviin lääkäreihin hä-

nellä oli lehtimiestyönsä vuoksi hyvät kontaktit 

– todetakseen, että mitään ristiriitoja yksityisen 

ja julkisen puolen hoidoissa ei ollut. Kaikki paras 

tieto oli myös julkisen syöpähoidon käytettävis-

sä. Ja potilaskokemusta on julkisella puolella 

enemmän.

”Syöpäyhdistyksen kuntoutussihteeri sanoi, että 

ensi kädessä ei kannattaisi hakea hoitoa yksityisel-

tä puolelta, vaan pyrkiä saamaan hoitoa julkisella 

puolella sen vuoksi, että kun hoitoprosessin kerran 

saa käyntiin, se etenee kyllä vakaasti kuin juna. Ja 

kaikki otetaan huomioon. Se on minunkin koke-

mukseni. Mitä tahansa hoitoa olen saanut, kaikki 

on tehty huolella ja harkinnalla”, hän sanoi.

”Julkisessa hoidossa ei tietenkään voida pelkästään 

potilasmäärän vuoksi keskittää huomiota yksit-

täisiin potilaisiin samalla tavalla yksilöllisesti kuin 

yksityissairaaloissa, joissa potilaat ovat usein kuin 

lepokodissa tai hotellissa konsanaan, käytännössä 

vakuutusyhtiöiden rahalla. Mutta missään tapauk-

sessa ei saa mennä siihen, että julkisen puolen hoi-

toja ruvettaisiin alas ajamaan. Molempia mielestäni 

tarvitaan”, oli Pietarin näkemys.

”Joku saattohoitopotilaan vieraista lamaantuu su-

rusta. Toinen saa voimia, kun huomaa olevansa itse 

terve. Jollekin auton öljynvaihto on keskustelussa 

päällimmäisenä. Jotkut ystävistä kaikkoavat koko-

naan. Jos odotus jatkuu, kiinnostus kuolemaa koh-

taan katoaa ja vierailut lakkaavat.”

Pietari oli kahteen otteeseen saattohoitoko-

dissa. Ensimmäinen, lyhyempi vierailu päättyi 

siihen, että Pietari kotiutettiin oman irvailunsa 

mukaan ”toivottomana tapauksena, joka ei sit-

ten ymmärtänytkään kuolla”. Toinen jakso alkoi 

toukokuussa, kun hän ei enää selviytynyt kotona 

päivittäisistä toiminnoista edes avustettuna ja lii-

kuntakyky katosi.

Hämeenlinnan Koivikko-kodissa Pietari viihtyi 

hyvin. Paikan kodinomaisuus ja henkilökunnan 

suhtautuminen kuoleviin asiakkaisiin tekivät hä-

neen suuren vaikutuksen.

”Saattohoidossa pitäisi minusta lähteä ennen muu-

ta siitä, että ihmiset saisivat kokea mahdollisimman 

turvallisen, hyväksyvän ja kiireettömän lähtöajan-

jaksonsa. Jos riittävän varhain ja riittävän vastuun-

tuntoisesti annetaan kuolemasta todenmukainen 

kuva, se luo turvallisuutta. Se kodinomaisuus, jota 

Koivikko-kodissa luodaan, on silmiinpistävää.” 

”Koulutukseltaan terveydenhoidon ammattilaisista 

koostuva henkilökunta on orientoitunut auttamaan 

ihmisiä kuoleman yli. Koulutuksensa vuoksi he eivät 

myöskään ahdistu kuolemasta samalla tavalla kuin 

’tavalliset’ ihmiset, ja se näkyy heidän käyttäytymi-

sessään väistämättä.

”Totta kai he tarvitsevat työnohjausta ja lomia sa-

malla tavalla kuin esimerkiksi poliisit ja palomiehet, 

jotka myös joutuvat työssään jatkuvasti kuoleman 

kanssa tekemisiin.
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On yhteiskunnalle erinomainen arvo saada pitää jou-

kossaan tällaisia henkilöitä”, Pietari kiitteli saattoko-

din henkilökuntaa.

”Saattohoitokotiin tulevat potilaat ovat ilmeisesti työs-

kennelleet jo oman kuolemansa ajatuksen läpi, sillä 

täällä ei kuule huutoa tai muita ahdistuneisuuden 

ilmauksia. Kovimmat äänet tulevat hengitysapuun 

käytettävien happilaitteiden suhinasta. Olen oikein 

ihmetellyt, miten rauhallisia täällä ollaankin”, Pietari 

kertoi.

”Saattohoitoon päässyttä potilasta muistutetaan pon-

nekkaasti, että ’elämästä pitää nauttia niin kauan kuin 

henki pihisee’. Liikunta- ja puhekyvytön potilas ei voi 

tehdä muuta kuin hengittää. Siis mitä pitempään hän 

elää, sitä enemmän hän ehtii nauttia elämästä.”

Kuolemansa edessä jokainen on kovin yksin, ja Pie-

tari oli sitä mieltä, että tuota yksinäisyyttä ei pidä 

väärällä tavalla koettaa lieventää. Kuolevan arvot 

ovat joka tapauksessa erilaisia kuin elävien – on 

turha toivottaa onnen päiviä, turha miettiä, kuinka 

tekisi toisen elämän elämisen arvoiseksi. Sitä ei kui-

tenkaan pysty tekemään.

”Avainsana on sopeutuminen, hyväksyminen. Sai-

raanhoitajan pitää miettiä, mitä se potilaan kannal-

ta tarkoittaa – ei sitä, että potilaan pitäisi pinnistellä 

enemmän. Esimerkiksi tämä loputon väsymys ei vä-

hene, se ei mene nukkumalla ohi, ja hoitajat onneksi 

ymmärtävät, että väsymyksen lisääntyminen on luon-

nollista”, Pietari mietti.

”Yksinäisyys on suurta. Hoitohenkilökunta voi lie-

ventää sitä ihan pienillä käytännön toimilla – kuin-

ka sanotaan huomenta, kuinka syötetään, kuinka 

pyyhitään pylly. Niillä luodaan ilmapiiriä. Ei tarvita 

mitään filosofista kirjaviisautta. Useimmiten henki-

löt, jotka hakeutuvat tälle alalle, kai ovatkin oikealla 

tavalla motivoituneita ja heidän maailmankuvansa 

on riittävän selkeä”, Pietari arveli.

”Kun ensimmäisen kerran tulin saattohoitokotiin, 

tulin sen verran varhain, että yövuorolaiset eivät 

vielä olleet tulleet töihin. Kävin nukkumaan. Herä-

sin siihen, että kaksi sairaanhoitajaa katsoo minua 

muutaman kymmenen sentin päästä. ’Tultiin vain 

katsomaan, kuka sinä oikein olet.’ Voi että tuntui 

hyvältä herätä siihen.”

Lainaukset Pietari Vanhalan kirjasta (F)Light plan, 

rimpuilua nollameridiaanilla. Books on Demand, 

Helsinki, 2015. 
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NÄETHÄN SINÄ MINUT?
KOHTAAMINEN

KUOLEMAN ÄÄRELLÄ

Ihmisenä olemisen ytimen muodostavat inhi-

millisyys ja haavoittuvuus. Ihmisyyteen kuuluu 

myös tarve tulla nähdyksi ja kuulluksi omana 

itsenään, olemassa olemisen tarve. Kuoleman 

äärellä ihminen on hyvin haavoittuvainen. Tar-

ve tulla nähdyksi ainutlaatuisena ja merkityk-

sellisenä on käsin kosketeltava. Näetkö minut? 

Näethän minun haavoittuvuuteni? Näetkö elä-

mäni, kipuni, iloni ja suruni, kuka olen? Näethän 

sinä minut, olenhan sinulle merkityksellinen?

Kuolevan potilaan ja hänen omaisensa kohtaa-

minen on ollut, ja on edelleen, minulle opet-

tavin ja raskain ammatillisen kasvun haaste 

mutta myös mielenkiintoisin ja ainutlaatuisin 

mahdollisuus. Kohdatessani ihmisiä, jotka ovat 

kuoleman läheisyyden tuomien tunteiden ja ti-

lanteiden kanssa vastakkain, olen saanut nähdä 

ja tuntea mitä elämä on. Kohdatessa ihmisiä 

elämän ja kuoleman äärellä, nousee mieleen ky-

symys, miten voisin nähdä sinut? Millä keinoin 

kykenen kohtaamaan haavoittuvuutesi? Mitä 

voin tehdä, että tuntisit itsesi ainutlaatuiseksi ja 

merkitykselliseksi kun kohtaamme, tässä ja nyt?

HELI MIKKONEN
• sairaanhoitaja, 

Helsingin yliopistollinen sairaala, 

Syöpäkeskus
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Potilaan, kuolevan ja hänen omaisen kohtaa-
minen

Kuolevan potilaan hoito, palliatiivinen hoito ja saat-

tohoito, pitää sisällään potilaan sekä hänen läheis-

ten elämänlaatua ylläpitävän kokonaisvaltaisen 

hoidon ja tuen. Kuoleman lähelläkin pyritään taka-

maan mahdollisimman aktiivinen, arvokas ja oiree-

ton elämä. Hoidossa otetaan huomioon omaisten 

tarvitsema välitön tuki sekä surutyön tukeminen 

hoidon aikana ja läheisen kuoleman jälkeen. (WHO 

2016; Hietanen 2004, 19; Sosiaali- ja terveysminis-

teriö 2010, 11; Vainio 2004, 19; Levy et al., 2014.) 

Kuolevan ja hänen läheisensä kohtaaminen on 

edellytys asianmukaiselle oirehoidolle, elämänlaa-

dun ylläpidolle, aktiiviselle elämälle ja surun sekä 

muiden tunteiden käsittelylle. Ihmisen kohtaami-

nen on toisin sanoen edellytys hoidolle. Kuolevan 

potilaan tukemisessa ei ole merkitystä onko tuke-

minen psykososiaalista, henkistä vai hengellistä. 

Oleellisinta on se, että häntä tuetaan. (Ylikarjula 

2008, 65.)

Kun hoidamme ihmistä, ainutlaatuista yksilöä, on 

tärkeää nähdä sairauden ja oireiden rinnalla myös 

elämän muut ulottuvuudet. Tutustua ihmiseen, 

jonka kohtaamme ja hänen kokemusmaailmaan-

sa. Kuka tämä ihminen on? Mitä hän on tehnyt? 

Miten hän on elänyt? Mikä on hänen elämänhisto-

riansa? Mikä hänelle on ollut merkityksellistä?

Ihmisen elämässä, elämänlaadun kokemuksessa 

ja hyvinvoinnissa toivolla on merkittävä rooli. Toivo 

on oleellinen osa elämää myös kuoleville. Kohda-

tessa kuolevan ja hänen läheisensä, me voimme 

auttaa heitä toivon löytymisessä, ilmaisemisessa ja 

sen vahvistamisessa. Kuolevan toivo on elävää, se 

muuttuu ja ilmenee erilaisina toiveina. Myös kuo-

levan toivo on eteenpäin suuntautuvaa. Kuolevalla 

toivo voi kohdistua elämän jatkumiseen ilman, että 

se on ristiriidassa tilanteen hyväksymisen kanssa. 

Toivo elämän jatkumisesta on kuolevalle ja hänen 

läheisilleen enemmän arvo, se kuvastaa kuolevan 

elämän arvoa ja merkitystä. Kuolevia hoitaessa 

tulee ymmärtää kuolevan toivon ulottuvuuksia ja 

nähdä toivon ilmaisujen kautta mikä on kuolevalle 

arvokasta ja tärkeää. (Eliot ja Olver 2009; Hävölä, 

Kylmä ja Rantanen 2015.)

Toisen ihmisen kohtaaminen

Kohtaamisen merkitystä ja sisältöä ohjaa miten 

kohtaamme toisen ihmisen ja millaisena toisen 

näemme. Kun kohtaaminen tapahtuu ammatilli-

sessa, hoitavassa kontekstissa, on hoitavan ihmi-

sen asenne ratkaiseva, onko hoitosuhde läheinen 

(dialoginen) vai etäinen (monologinen) (Lipponen 

2006, 172). Dialogi on yhteyttä ja yhteys on mah-

dollisuus tehdä näkymätön näkyväksi.

Filosofi Martin Buber erottelee kohtaamisen kon-

tekstissa Minän ja Sinän kohtaamisen ja Minän ja 

Sen kohtaamisen. Minän ja Sinän kohtaamisessa 

muodostuu yhteys, sanaton ja sanallinen, joka on 

vastavuoroinen ja toisen huomioiva. Tähän yhte-

yteen kuuluu osallisuus, jakaminen, läheisyys ja 

merkityksellisyys. Kohtaamisessa Minä ja Sinä koh-

taavat toisensa yksilöinä kuitenkin säilyttäen erilli-

syytensä. Minä ja Sinä ovat avoimia toisen kohtaa-

miselle hetkessä, he ovat läsnä. (Stawarska 2009, 

150-152.)
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Jos kohtaaminen tapahtuu Minän ja Sen kesken, 

on kohtaamisen muoto instrumentaalinen. Kun 

toinen nähdään kohteena, on kohtaaminen esi-

neellistävää ja sivusta seuraavaa. Kohtaaminen 

voidaan tällöin nähdä neutraalina ja objektiivisena 

mutta kohtaamisen taso jää irralliseksi, osaa otta-

mattomaksi ja yksipuoliseksi. Kohtaamista ohjaa 

ennakkokäsitys toisesta, millainen Se on. Kohtaa-

minen on kokemus toisesta ja toinen on heijastus 

menneestä, Minän egon aiemmista kokemuksis-

ta. (Stawarska 2009, 150-152.)

Lipposen mukaan kohtaaminen hoitotyössä, hoi-

tajan ja kuolevan välillä, ei säily hoidollisena jos 

kuoleva potilas kykenee eläytymään hoitavan ih-

misen tarkoituksiin ja kokemuksiin Minä – Sinä 

suhteen vastavuoroisuuden tasolla. Minä – Sinä 

suhteen vastavuoroisuus näkyy hoitosuhteessa 

silloin, kun hoitava ihminen tunnistaa saattohoi-

don kasvattaneen häntä itseään ja tämä on luonut 

herkkyyttä tunnistaa kuolevalle potilaalle merkit-

täviä asioita hoitosuhteessa. Tällöin hoitosuhde ei 

ole vain ulkoista antamista ja saamista vaan toi-

sen ihmisen Sinänä kohtaamista, toisen ihmisen 

huomioon ottamista ja hyväksymistä sellaisena 

kuin on, ei vain hoitosuhteen rooleissa. (Lipponen 

2006, 172.) 

Kohtaamamme kärsimys

Kärsimys on vaikea epämukavuus, joka aiheuttaa 

todellisen tai koetun lähestyvän uhan ihmisen 

eheydelle tai kokonaisena olemisen jatkuvuu-

delle. Kärsimys on jotain, minkä kokee ihminen 

itse, olevainen eikä vain hänen kehonsa. (Cassel 

1982, 639 ja 1991, 24.) Uhkan kokemiseen liittyy 

pelko ja ahdistus; pelko kärsimyksen jatkumisesta 

ja ahdistus tulevaisuuden näyttäytymisestä en-

nustamattomana ja kontrolloimattomana (Seve-

rino1997 ,9). Kärsimykseen liittyy turvattomuutta, 

menetystä ja rikkinäisyyttä. Ihminen myös hakee 

merkitystä kärsimykselleen, miksi kärsin? (Farrel 

ja Coyle 2008, 246.) Kärsimyksen muodostaessa 

uhkan itselle ja itsen kokemiselle, tuottaa se ah-

distuksen eheyden hallinnan menettämisestä. 

Kärsimys riisuu ihmisen, paljastaa haavoittuvuu-

den ihmisenä olemisessa. 

Kärsimys on subjektiivinen kokemus, joka vaikut-

taa kokijaansa kokonaisvaltaisesti. Kärsimyksen 

kokemus voi nousta niin fyysistä, kuin ihmisen 

abstraktimpien olemisen ulottuvuuksien oireista 

tai tapahtumista. (Hänninen 2001, 128.) Ihmisen 

ja itsen ollessa enemmän kuin koettu keho, muo-

dostavat psyykkiset, sosiaaliset, henkiset, hengel-

liset ja eksistentiaaliset ihmisen olemisen ulottu-

vuudet valtavia väyliä kärsimyksen syntyyn. Miten 

oire muuttuu käsitteeltään koetuksi kärsimyksek-

si, on yksilöllinen, ainutlaatuinen ja monimutkai-

nen prosessi. Kärsimys kietoutuu ihmisenä olemi-

seen. Holistisen ihmiskäsityksen määritelmässä 

voi ihminen-käsitteen tilalle vaihtaa sanana kär-

simys ja nähdä miten ihmisyys ja kärsimys kulke-

vat rinnakkain, käsi kädessä. Ihminen /kärsimys/ 

on kokonaisuus, enemmän kuin osiensa summa. 

Irrallisina ja erillään nähtyinä osat eivät kuvas-

ta kokonaisuutta. Eikä osia voi täysin ymmärtää 

irrallaan kokonaisuudestaan. (Seedhouse 2000, 

59-60.) Holistisessa ihmiskäsityksessä ihmisen /

kärsimyksen/ situationaalisuus, kehollisuus ja ta-

junnallisuus kietoutuvat yhteen ja muutokset yh-

dessä olemassaolon muodossa vaikuttavat toisiin.
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Ihmiseen /kärsimykseen/ kokonaisuutena voidaan 

siten vaikuttaa sekä positiivisesti, että negatiivisesti 

monien eri vaikutuskanavien kautta. (Rauhala 1983, 

104.) Kärsimys, haavoittuvuus ja inhimillisyys on ih-

misenä olemista. Ihmistä auttaakseen tulee tietää 

mikä ihminen on, ja auttaakseen kärsivää, tulee tietää 

mitä kärsimys on (Severino 1997, 6). Voidakseen aut-

taa tulee nähdä ihminen ja hänen kokema kärsimys.

Keinoja kohdata

Miten sitten voimme kohdata surevan, kuolevan tai 

kärsivän ihmisen? Mitä voimme sanoa, jotta näki-

simme hänet ja hän tulisi kuulluksi? 

Ammatillinen koulutus tuo osaltaan valmiuksia 

vuorovaikutustilanteisiin ja harjaannumme siinä 

kokemuksen kautta. Yritys ja erehdys, mallioppimi-

nen sekä intuitio ohjaavat meitä kohti vaikuttavaa 

kohtaamista. Kohtaamisen tukena voi käyttää myös 

kommunikaatiostrategioita. 

Kysy-kerro-kysy (ask-tell-ask) menetelmällä var-

mistetaan, että keskustelu kohdistuu potilaalle 

tai omaiselle tärkeään ja sillä hetkellä oleelliseen 

asiaan (Shore et al. 2016, Evans et al. 2006). Ihmi-

nen tulee kuuluksi ja saa kaipaamansa tiedon. Jat-

kokysymyksillä on mahdollista varmistaa tiedon 

ymmärtäminen sekä jatkaa keskustelua eteenpäin. 

Englanninkielinen NURSE-lauseke kuvaa kommuni-

kaatiomenetelmää, jossa kirjaimet tarkoittavat N = 

name, U = understand, R = respect, S = support ja E = 

explore. Tässä strategiassa tunnistetaan, vastataan 

ja vahvistetaan tunnereaktioita. (Shore et al. 2016, 

Evans et al. 2006.) Osana kommunikaatiota, nime-

tään tunteita jonka potilas tai omainen tuo esille, 

ymmärrä tunneilmaisua, kunnioitetaan sitä mitä po-

tilas tai omainen kertoo, tuetaan tunteen käsittelys-

sä ja selvitetään potilaan tai omaisen huolenaiheet.  

”Toivoisin…”– lausekkeella puolestaan tunnustetaan 

vaikea tilanne ja kohdataan ihminen empaattisesti 

tilanteessa jossa ei ole antaa ratkaisuja. ”Toivoisin, 

että voisin antaa parempia uutisia”. (Shore et al. 

2016, Evans et al. 2006.) Myös hiljainen läsnäolo on 

kommunikaatiota. Hiljainen läsnäolo tukee ihmistä 

ja se antaa tilaa molemminpuoliselle päätöksente-

olle (Shore et. al 2016). Vaikeassa tilanteessa, jossa 

sanat tuntuvat olevan hukassa, menetelmiä yhdiste-

lemällä ja tilanteeseen sopien soveltamalla, voidaan 

saavuttaa empaattinen ja yksilöllinen kohtaaminen.

Mitä sitten kysyä?

Kysymällä varmistamme kuulemisen ja kuulluksi 

tulemisen. Kysyminen tukee itsemääräämisoikeutta 

sekä yksilön omaa vastuuta elämästään. Kysyminen 

mahdollistaa oikean hoidon oikeaan aikaan yksi-

löllisesti tarpeiden mukaan. Kuolemistyötä tekevä 

tarvitsee tulla ymmärretyksi viimeisessä elämän-

tehtävässään (Nissilä 1992, 195). Kysyminen auttaa 

ymmärtämään, auttaa näkemään.

Mitä sitten ovat ne kysymykset mitä vakavasti sai-

raalle, kuolevalle tai omaiselle voisi esittää? Luon-

nolliseksi osaksi kohtaamista nousevat hoitami-

seen liittyvät kysymykset, jotka kertovat tarpeista 

ja ohjaavat hyvään hoitoon. Vointia kartoittavia ky-

symyksiä on hyvä tarkentaa syvemmälle, kyllä ja ei 

vastauksen taakse. Pyrkiä näkemään mikä merkitys 

asioilla ja oireilla on. Selvittää miten potilaan ja omai-

sen mielestä me voisimme auttaa. Mitä voin tehdä 

auttaakseni sinua? Mitä toivoisit minun tekevän?
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Kuoleman läheisyydessä nousee eksistentiaali-

sia kysymyksiä siitä mikä elämäni tarkoitus on. 

Mikä on elämäni merkitys? Onko elämälläni ollut 

tarkoitusta?  Onko elämälläni vielä merkitystä? 

Jos nämä kysymykset jäävät ilman tyydyttävää 

vastausta, voi se tuottaa ahdistusta ja olla mer-

kittävä kärsimyksen tuottaja johtaen henkiseen 

hätätilaan. Tähän eksistentiaaliseen kriisin me 

hoitajina voimme vastata tukemalla ihmistä löy-

tämään elämästään tarkoituksia ja merkityksiä. 

Mikä sinulle on ollut elämässä tärkeää? Mistä 

olet nauttinut? Mistä olet haaveillut? Onko joku 

asia jäänyt kesken? Mikä on nyt sinulle tärkeää?

Espoon kotisairaalassa tehdyssä kehittämistyös-

sä (Vahala 2015, 99-100) henkilökunta mietti mitä 

toivoa tukevia kysymyksiä potilaille voisi esittää. 

Avoimien kysymysten kautta potilas voi itse joh-

taa keskustelun suuntaa ja toivolle jää enemmän 

tilaa. Esille nousi mm. seuraavia kysymyksiä: 

- Mikä on kantava voimasi?

- Mistä olet saanut voimavaroja?

- Mikä sinua pelottaa eniten?

- Millaisia tunteita tilanne on sinussa

 herättänyt?

- Miten suhtaudut sairastumiseesi?

- Miten olet jaksanut?

- Pärjäätkö?

- Onko jotain mitä voit itse tehdä, 

 jotka tuottaa sinulle iloa ja hyvää oloa?

- Oletko saanut levättyä viime 

 kipulääkkeen ottamisen jälkeen?

- Kertoisitko omin sanoin sairautesi 

 tämänhetkisestä vaiheesta?

Juha Hänninen (2016) esitti Helsingin sanomien 

mielipideosastolla kysymyksiä, joita jokainen voi 

esittää itselleen hyvään kuolemaan valmistutu-

misessa. Näitä teemoja voi käyttää myös potilaan 

ja omaisen kohtaamisessa.

- Mieti (ja kerro siitä) erityisesti sitä het- 

 keä elämässäsi, jolloin tunsit olevasi 

 eniten ”elossa”. Onko joitakin asioita, 

 joita haluaisit läheistesi erityisesti tie- 

 tävän ja muistavan sinusta?

- Mitkä ovat olleet elämäsi tärkeimmät 

 roolit (perheessä, ammatillisesti, muu- 

 ten)? Miksi ne ovat tärkeitä ja mitä niis- 

 sä arvelet saavuttaneesi?

- Mistä saavutuksistasi elämässä olet yl- 

 pein? Onko joitakin erityisiä asioita, jois- 

 ta haluaisit kertoa läheisillesi?

- Mitä toivot läheisiltäsi kuoleman lähes- 

 tyessä? Mitä olet oppinut elämästä? On- 

 ko jotain, mitä haluaisit välittää eteen- 

 päin? Onko sinulla ohjeita läheisillesi tu- 

 levan elämän varrelle?

- Jos sinun elämästäsi tehtäisiin kirjallinen 

 dokumentti, mitä haluaisit siinä sanot- 

 tavan?

Kun on aina ollut itselle olemassa, miten voi kuvitel-

la, kohdata ja käsitellä ei-olemassaoloaan? Lipposen 

tutkimuksen mukaan potilaat ja omaiset toivovat, 

että omahoitaja tekee aloitteen kuolemasta puhu-

miseen (Lipponen 2006). Potilaan ja omaisen kanssa 

voi keskustella mitä heidän mielestään kuolemassa 

on kyse, mitä kuoleminen heille tarkoittaa? Liittyykö 

kuolemiseen pelkoja, uskomuksia tai odotuksia?
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Oman sisäisen maailman kohtaaminen

Auttavan vuorovaikutuksen edellytys on, että 

hoitotyöntekijä uskaltaa kohdata omat tunteen-

sa (Mäkisalo-Ropponen 2012, 199). Oman eksis-

tentiaalisuuden ja inhimillisyyden kohtaaminen 

mahdollistaa avoimen, rehellisen ja empaattisen 

kohtaamisen. Oman sisäisen maailman kohtaa-

misessa voi käyttää samoja kysymyksiä, kuin mil-

lä tuemme potilaita ja omaisia. Mitä tunteita kuo-

lema ja oma kuolevaisuuteni minussa herättää? 

Jotta rohkenemme kohdata toisten ihmisten 

kivut, kärsimyksen ja haavoittuvuuden, tulee 

meidän nähdä ne myös itsessämme. Koska ih-

misenä olemiseen kuuluu inhimillisyys, emme 

mekään auttajina ole koskaan valmiita ja täysin 

eheitä. Kun uskallamme kohdata oman kesken-

eräisyytemme, kuolevaisuutemme ja pelkomme, 

uskallamme kohdata kuolevan ja hänen inhimil-

lisyytensä. 

Näenkö minä sinut?

NCCN:n palliatiivisen hoidon suosituksissa mit-

tareina palliatiivisen hoidon onnistumisesta on 

potilaan ja läheisten huolen ja ahdistuneisuu-

den väheneminen, vahvistuneet ihmissuhteet, 

optimoitu elämänlaatu ja henkilökohtainen kas-

vu ja lisääntynyt merkitsevyyden tunne (Levy et 

al., 2014, 1383). Kuolevan potilaan ja hänen lä-

heisensä hoitamisen tavoitteena ei siis ole vain 

tukea sietämään tilannetta, lähestyvää kuolemaa 

ja läheisen menetystä. On mahdollista, että elä-

män rajallisuuden kohtaaminen vie ihmistä kohti 

merkityksellisempää elämää ja samalla lähem-

mäs itseä. Itsen kohtaaminen ja oman elämän 

merkityksen hahmottaminen antaa suuntaa elä-

mälle. Kuolevalle se antaa suunnan miten elää 

loppuelämänsä. Läheiselle se antaa suunnan 

missä olla tässä ja nyt sekä mahdollisuuden näh-

dä suuntaa elämälle läheisen kuoleman jälkeen. 

Meille hoitaville se antaa suuntaa ammatillises-

ti ja henkilökohtaisesti. Miten hoitajana haluan 

työtäni tehdä, mikä on työni merkitys? Ihmisenä 

voimme nähdä itsemme. Kuka olen, kuka haluan 

olla ja mitä haluan elämälläni tehdä? Se antaa 

meille mahdollisuuden elää hyvää elämää. Ja se 

antaa meille itsellemme mahdollisuuden hyvään 

kuolemaan.

Millä keinoin koen voivani nähdä ihmisen? Kat-

somalla ja tuntemalla. Uskaltautumalla lähelle, 

tunnustelemalla tunnetasolla mitä näen, kuulen 

ja koen. Nähdäkseni ihmisen valaisen tietämme 

kohtaamisessa kysymyksillä ja tunnustelen reit-

tiä tunteilla. Joskus menemme pimeässä ja reittiä 

ei löydy. Joskus ihminen ei halua tulla nähdyksi 

tai se en ole juuri minä joka kykenee hänet näke-

mään. Silloin voin kuitenkin olla läsnä, paikalla, 

saatavilla. Kuolema näkee vääjäämättä meistä jo-

kaisen ja me voimme vain tehdä parhaamme sen 

edessä. Olla olemassa, ihmisenä ihmiselle.



92

LÄHTEET 

Cassel, E. J. 1982. The Nature of Suffering and the 

Goals of Medicine. New England Journal of Medi-

cine, 306:639-645.

Cassel, E. J. 1991. Recognizing Suffering. The Has-

tings Centre Report: 21:3, 24-31.

Eliott, J. A. ja Olver, I. N. 2009. Hope, Life, and 

Death: A Qualitative Analysis of Dying Cancer 

Patients’ Talk About Hope. Death Studies 33:609-

638.

Evans, W. G., Tulsky, J. A., Back, A. L. ja Arnold, R. 

M. 2006. Communication at Times of Transitions: 

How to Help Patients Cope with Loss and Re-De-

fine Hope. The Cancer Journal. 12(5): 417–424.

Farrel, B. R. ja Coyle, N. 2008. The Nature of Suf-

fering and the Goals of Nursing. Oncology Nursi-

ng Forum: vol 35:2, 241-247.

Hietanen, P. 2004. Kuraatio vai palliaatio? Näkö-

kohtia hoidon valinnassa. Teoksessa Vaino, A. & 

Hietanen, P. (toim.). Palliatiivinen hoito. 2. uudis-

tettu painos. Saarijärvi: Duodecim, 19-20.

Hänninen, J. 2001. Kuolevan kipu ja kärsimys. 

Helsinki: Duodecim.

Hänninen, J. 2016. Jokainen voi valmistautua hy-

vään kuolemaan. Mielipide. Helsingin Sanomat. 

21.2.2016.

Hävölä, H., Rantanen, A. ja Kylmä, J. 2015. Saat-

tohoidossa olevan potilaan toivo sekä sitä vah-

vistavat ja heikentävät tekijät potilaan ja hoitajan 

kuvaamina. Hoitotiede 27:2, 132-147.

Levy, M. H., Smith, T., Alvarez-Perez, A., Back, 

A., Baker, J. N., Block, S., Codada, S. N., Dalal, S., 

Dans, M., Kutner, J. S., Kvale, E., Misra, S., Mitchell, 

W., Sauer, T. M., Spiegel, D., Sutton, L., Taylor, R. 

M., Temel, J., Tickoo, R., Urba, S. G., Van Zyl, C., 

Weinstein, S. M., Bergman, M. A., Scavone, J. L. 

2014. Palliative care, Versio 1.2014. Journal of Na-

tional Comprehensive Canser Network, 12:1379-

1388

Lipponen, V. 2006. Läheisyyttä ja etäisyyttä kuo-

leman lähestyessä. Kuolevan potilaan ja oma-

hoitajan hoitosuhde dialogisen filosofian näkö-

kulmasta tarkasteltuna. Tampere: Tampereen 

Yliopistopaino.

Mäkisalo-Ropponen, M. 2012. Vuorovaikutus-

taidot sosiaali- ja terveysalalla. Helsinki: Sano-

maPro.

Nissilä, K. 1993. Kuolevan kuolemattomuus. Suo-

malaisen Teologisen Kirjallisuusseuran julkaisuja 

179. 2. painos. Helsinki: Suomalainen Teologinen 

Kirjallisuusseura.

Rauhala, L. 1983. Ihmiskäsitys ihmistyössä. Hel-

sinki: Gaudeamus.



93

Seedhouse, D. 2000. Practical Nursing Philosophy. 

The Universal Ethical Code. Chichester: John Wi-

ley & Sons.

Severino, E. 1997. Kärsimys, kohtalo, kapitalismi. 

Helsinki: Loki-Kirjat.

Shore, J. C., Gelber, M. W., Koch, L. M. ja Sower, E. 

2016. Anticipatory Grief: An Evidence-Based Ap-

proach. Journal of Hospice & Palliative Nursing. 

18(1):15–19.

Sosiaali- ja terveysministeriö. 2010. Hyvä saatto-

hoito suomessa - asiantuntijakuulemiseen pe-

rustuvat saattohoitosuositukset. Sosiaali- ja ter-

veysministeriön julkaisuja 2010:6.

Stawarska, B. 2009. Buber’s I and You. Teoksesta 

Between You ja I: Dialogical Phenomenology. Ah-

tens: Ohio University Press: 149-153.

Vahala, P. 2015. Toivon ylläpitäminen ja vahvis-

taminen osana palliatiivisessa hoidossa olevan 

syöpäpotilaan kohtaamista. Teoksesta Ahonen, 

O., Peippo, A., Päällysaho, A., Pirilä, M. ja Murtola, 

K. (toim.) Sairaanhoitajat syöpäpotilaan hoidon 

kehittäjinä. Oppisopimustyyppisen täydennys-

koulutuksen alueellisia vaikutuksia. Laurea jul-

kaisut 43. Espoo: Laurea Ammattikorkeakoulu, 

99-100.

Vaino, A. 2004. Palliatiivisen hoidon asema lää-

ketieteessä. Teoksessa Vaino, A. & Hietanen, P. 

(toim.). Palliatiivinen hoito. 2. uudistettu painos. 

Saarijärvi: Duodecim, 16-19.

Ylikarjula, S. 2008. Kuolema on. Helsinki: Kirjapa-

ja.

WHO. 2016. Definition of Palliative Care. Viitattu 

28.02.2016. http://www.who.int/cancer/palliati-

ve/definition/en/

http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/
http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/




Elämän kokoinen onni

Elämän kokoinen onni
asustaa sisälläsi.
Ei väliä,
minkä suunnan valitsen,
mihin majaan asetun,
kohta jo tunnen
sen omakseni,
sillä iloni ja rauhani
kulkevat mukanani
ja asettuvat taloksi
kanssani.

   Eija Jokinen
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SAIRAANHOITAJA JA POTILAS -
TÄNÄÄN JA HUOMENNA 

TAINA HÄKKINEN
• vastaava sairaanhoitaja, Syöpäjärjes-

töt, valtakunnallinen syöpäneuvonta

Syöpäjärjestöjen neuvontapalveluissa sairaanhoi-

tajat kohtaavat syöpään sairastuneita tai syövästä 

huolestuneiden ihmisten arkea. Vuosia 2015–

2020 koskevassa strategiassa Syöpäjärjestöjen 

visio määritellään seuraavasti: ”Hyvä elämä ilman 

syöpää ja syövästä huolimatta”. Syöpäjärjestöissä 

on keskitetty kahteen asiaan: vähentämään syö-

pään sairastumista ja auttamaan syöpään sai-

rastuneita ja näiden läheisiä. Syöpäjärjestöillä on 

oma erityinen roolinsa syöpäpotilaiden ja heidän 

läheistensä tukemisessa. Toiminta-ajatuksena on 

”tukea jokaista syöpään sairastunutta toipumaan 

ja elämään rikasta elämää sairaudesta tai sen jät-

tämistä jäljistä huolimatta.” 

Miten toiminta Syöpäjärjestöjen neuvontapalve-

lussa on sitten vuosien saatossa muuttunut sai-

raanhoitajan tai potilaan näkökulmasta? 

Jos palataan ajassa kauas taaksepäin, jolloin sai-

raanhoitajan ammattia ei sen nykyisessä muo-

dossa tunnettu, voimme nähdä muutoksen, jonka 

hoitotyö on käynyt läpi niin sairaanhoitajan kuin 

potilaan näkökulmasta. Kun Florence Nightingale 

vuonna 1860 perusti Lontooseen sairaanhoidon 

oppilaitoksen Nigtingale Training Schools, vaa-

ti hän jo silloin ”sairashoitotyöhön” opiskelevilta 

ymmärtävää suhtautumista potilaisiin ja heidän 

omaisiinsa, potilaan hellävaraista kohtelemista, 

rakastettavuutta, hienotunteisuutta, avoimuutta 

ja hellyyttä. Sairaanhoitajan työn ytimenä on siis 

aina ollut toisen ihmisen auttaminen, tarpeisiin 

vastaaminen, hyvinvoinnin ja terveyden ylläpi-

täminen, ohjaus ja tukeminen. Onko siis mikään 

muuttunut? Kaiken edellä mainitun voimme kai 

edelleen sairaanhoitajana allekirjoittaa, mutta 

kuten moni tietää sanonnan Aleksis Kiven Num-

misuutareista: ”Niin muuttuu maailma, Eskoseni”
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Aikojen kuluessa sairaanhoitajan työnkuvassa on 

tapahtunut suuria muutoksia. Sairaanhoitajien 

vastuu sekä itsenäisyys hoitotyössä ovat lisään-

tyneet. Nopeasti teknistyvässä yhteiskunnassa ja 

terveydenhuollossa sairaanhoitajan työn kutsu-

muksellinen luonne on muuttunut yhä moniulot-

teisemmaksi. Tämän moniulotteisuus on ulottunut 

myös potilaisiin asti. Asiakkaiden lisääntynyt tieto 

omasta terveydentilastaan ja terveellisistä elinta-

voista kaventaa eroa hoitotyön ammattilaisen ja 

asiakkaan välillä. Sairaanhoitajalla ei ole enää tieto 

takanaan vaan potilas haasta hänet herra Googlen 

avulla. Tällä hetkellä asiakkaat ja terveyspalveluja 

käyttävät ihmiset haluavat tulla kuulluiksi, vaativat 

saada tietoa ja asiallista kohtelua. Sairaanhoitajan 

on informoitava yhä tarkemmin asiakasta ja hä-

nen läheisiään sairaudesta, hoidoista ja potilaan 

oikeuksista koko hoitopolun ajan ja eri vaiheissa. 

 

Potilasohjauksen merkitys on kasvanut, koska hoi-

toajat sairaaloissa lyhenevät. Potilaat tulee ohjata 

ottamaan vastuuta hoidostaan. Avohoito lisääntyy 

ja hoitopäivät sairaalassa vähentyvät. Syöpäjärjes-

töjen neuvontapalvelujen tarve kasvaa ja laajenee 

moniulotteiseksi. Enää toiminta ei kiteydy pelkäs-

tään rintaproteesin sovittamiseen tai seulontojen 

avaamiseen vaan neuvontatyön yksi kulmakivi on 

oikea tieto, kuuntelu ja selviytymiseen kietoutuvat 

dialogi. Esimerkiksi rintasyöpää leikataan jo ”lyh-

kinä” eli kirurgisten sairauksien hoitoon tarvittava 

sairaalahoito kestää 1-3 vuorokautta. Hoito on 

tehokasta, infektiot vähenevät ja potilaat kuntou-

tuvat ainakin fyysisesti nopeammin. Jos aiemmin 

rintasyöpäpotilas oli viikon sairaalassa, mutta ko-

tiutuu nyt jo seuraavana päivänä leikkauksesta, 

voi pohtia, miten monia muutoksia se on tuonut 

mukanaan niin hoitajille kuin potilaille. Potilasoh-

jauksessa hoitajan tiedot ja vuorovaikutustaidot 

korostuvat, koska osa hoitajan tehtävistä potilaan 

pitää nyt osata tehdä kotona. 

Samaan aikaan sairastuneen olisi myös nopeam-

min sujahdettavat takaisin terveen rooliin. Herää 

väkisinkin kysymys, pysyykö mieli tässä vauhdissa 

mukana, kun tiedetään minkälaisen kriisin syöpä 

sairastuneessa synnyttää? Potilaan rooli sinänsä 

on myös muuttunut aikojen kuluessa valtavasti. 

Terveydenhuollossa asiakkaista on tullut paitsi 

terveytensä myös sairautensa ”asiantuntijoita”. 

Jos sairaanhoitajan vastuu tietojen päivittämisestä 

kasvaa, lisääntyy myös asiakkaiden vastuu hoidon 

onnistumisesta ja itsehoidosta entisestään. Myös 

asiakkaiden vaatimukset saattavat olla todella pit-

källe vietyjä, mikä tuo haasteita terveydenhuollon 

henkilökunnalle. Asiakkaiden odotukset lisäänty-

vät, he odottavat saavansa laadukasta ja yksilöl-

listä palvelua.

Tämän päivän terveydenhuollossa omaisten ja 

läheisten rooli korostuu. Aikuinen poika hakee tie-

toa eri puolelta maailmaa isänsä tai äitinsä sairau-

teen ja haastaa tiedoillaan hoitohenkilökunnan ja 

hoitotahot, sekä kyseenalaistaa hoitopäätökset. 

Globalisaatio on tullut terveydenhuoltoon niin 

hyvässä kuin pahassa. Kun Globalisaatio on maa-

ilmanlaajuista verkottumista ja se ilmenee lisään-

tyvinä mannertenvälisinä yhteyksinä ihmisten 

välillä, löytyvät uudet hoidot periferiaan yhä no-

peammin, mutta samaan aikaan kysytään, kuka 

maksaa? Samaan aikaan asiakkaiden osittainen 

valinnanvapaus hoitopaikan suhteen muuttaa yh-

teiskunnan tapaa järjestää palveluita.
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Yhteiskunnassa tapahtuva kehitys ja muutokset, 

uudet palvelumallit (Sote), uudenlaiset asiakkaat 

ja tietotekninen kehitys vaativat sairaanhoitajilta 

uudenlaisia tietoja ja taitoja. Sairaanhoitajan am-

matillisen osaamisen vaatimukset kohdistuvat tu-

levaisuudessa yhä enemmän eettiseen toimintaan 

ja päätöksentekoon, terveyden edistämiseen ja 

yhä vaativampaan ohjaukseen. Tulevaisuudessa 

palvelut tuotetaan yhteistyössä eri ammattilaisten 

kanssa, joka edellyttää laajempaan yhteistyötä eri 

tahojen kanssa (Kolmas sektori ja julkinen tervey-

denhuolto), sekä jatkuvasti muuttuvan tiedon hal-

lintaa, että jatkuvaa koulutusta. Tietoyhteiskunta 

tuottaa yhä enemmän tietoa, josta sairaanhoitajien 

on osattava löytää olennainen, oikea ja ajan tasalla 

oleva tieto. Sama asia koskee myös potilaita. Tie-

toa löytyy, mutta sen vieminen omaan tai läheisen 

syöpäsairauteen ei olekaan itsestäänselvyys, koska 

tiedon ymmärtämistä hämmentää samaan aikaan 

syövän aiheuttama ahdistus ja pelko. 

Sairaanhoitajaa tarvitaan edelleen auttamaan ja tu-

kemaan asiakasta päätöksenteossa, koska vaikka 

tietoa on helposti saatavilla, aiheuttaa syöpään sai-

rastuminen potilaalle aina jonkinlaisen kriisin, joka 

vaikeuttaa tiedon omaksumista. Vuorovaikutustai-

tojen hallitseminen korostuu ja sairaanhoitajan on 

osattava kuunnella potilasta ja nähtävä asiakkaan 

tilanne sekä yksilöllisesti että kokonaisuutena. Asi-

akas tekee päätökset ammattilaisen tuella, koska 

asiakas itse hallitsee omaa elämäänsä ja kantaa 

vastuuta omasta terveydestään. 

Tulevaisuudessa ohjauksen keinot ovat toisenlaiset 

kuin nykyään. Uudet mediat ja teknologiat tuovat 

mukanaan uusia keinoja ohjauksen antamiseen. 

Intra- ja internetiin pohjautuvien tietojärjestelmien 

käyttö kasvaa ja asiakkaat saavat helpommin yh-

teyden uusien sovellusten kautta palveluiden tar-

joajaan. Virtuaalimaailmassa tapahtuva, asiakkaan 

kanssa tehtävä yhteistyö on tulevaisuuden arkipäi-

vää myös syövän kohdalla. 

Meidän on niin hoitotyössä, kuin Syöpäjärjestöissä 

tärkeää tunnistaa ne asiakkaat ja asiakasryhmät, 

joilla ei ole mahdollisuutta päästä käyttämään ja 

hyödyntämään nykyaikaista teknologiaa. Heitä ei 

saa unohtaa, vaan heille on tarjottava ajantasaista, 

terveyteen liittyvää tietoa ja ohjausta perinteisin 

ja heille soveltuvin menetelmin. Syöpäjärjestöjen 

pääsihteeri on todennut ”syövän ennuste paranee 

ja moni toipuu sairaudesta hyvin” eli moni asia syö-

vän hoidon suhteen on muuttunut ja parantunut. 

Sairaanhoitajan työkuva on muuttunut ja samoin 

potilas on muuttunut. Mutta kuten Florence Night-

ingale jo 1800 luvun lopulla puheessaan oppilaille 

sanoi, ”sairaanhoitajatar ei saa koskaan tuntea it-

seään valmiiksi, vaan joka päivä on uutta opittavaa” 

pätee tänäkin päivänä. 
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AIKUISEN SYÖPÄPOTILAAN
JA HÄNEN LÄHEISENSÄ TUKEMINEN

ELÄMÄSSÄ ETEENPÄIN

EIJA-LIISA AALTOLA
• sairaanhoitaja, Päijät-Hämeen keskus-

sairaala

HANNELE SALOVAARA
• erikoissairaanhoitaja, Etelä-Suomen 

Syöpäyhdistys

• Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry:n 

hallituksen jäsen

Syöpäpotilaan kuntoutus auttaa potilasta ja hä-

nen läheisiään käsittelemään sairauden aihe-

uttamaa uutta elämäntilannetta. Potilasta py-

ritään tukemaan sairauden kaikissa vaiheissa. 

Perusajatuksemme kuntoutusprosessissa on, 

että kuntoutus käynnistyy jo diagnoosin kerto-

mishetkestä ja jatkuu kunnes potilas löytää omat 

voimavaransa ja kokee selviävänsä itsenäisesti. 

Alkuvaiheesta lähtien on tärkeää, että potilas saa 

riittävästi tietoa omasta sairaudestaan sekä tuki- 

ja kuntoutuspalveluista yhteystietoineen. 

Päijät-Hämeen keskussairaalassa käynnistettiin 

neuvottelut syöpäpotilaan kuntoutusohjauksen 

aloittamisesta v. 1989. Aloitteen tekijänä oli Ete-

lä-Suomen Syöpäyhdistyksen toiminnanjohtaja 

Irma Inkinen. Neuvottelut Kuntoutustutkimusyk-

sikön ylilääkärin Erkki Vesterisen kanssa johtivat 

syöpäpotilaiden kuntoutusohjauksen aloittami-

seen tammikuussa 1990, jolloin sairaanhoitaja 

Hannele Salovaara käynnisti toiminnan. Syöpäs-

airaudesta avoimesti puhuminen oli vielä arka-

luontoista ja syöpädiagnoosi oli niin lamaava, että
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potilaskin yllättyi kuntoutusnimikkeen alla puhu-

misesta. Henkilökunnankin oli vielä silloin vaikea 

puhua syövästä. Samoihin aikoihin alkoi myös 

Syöpäjärjestöjen laaja asennekampanja ” Syöpä ei 

ole salaisuus”. Vaikutus oli merkittävä potilaiden 

ja läheisten kannalta. Syöpäsairauden kuva alkoi 

muuttua toiveikkaammaksi myös syöpähoitojen 

kehittyessä. Vuonna 1995 kuntoutusohjaajan teh-

tävässä jatkoi sairaanhoitaja Eija-Liisa Aaltola, toi-

mien siinä edelleen. Syöpäpotilaan kuntoutusoh-

jaus on edelleen Kuntoutututkimus- yksikössä ja 

toteutetaan ostopalveluna Etelä-Suomen Syöpä-

yhdistykseltä. Hannele Salovaara siirtyi Etelä-Suo-

men Syöpäyhdistyksen Lahden neuvonta-ase-

malle kuntoutussihteeriksi ja tekee yhteistyötä 

sairaalan ja avoterveydenhuollon kanssa. 

Potilaan prosessissa mukana

Kuntoutusohjaus on potilaan ja hänen lähiyhtei-

sönsä tukemista ja ohjausta, keskusteluja, poti-

laan toimintamahdollisuuksista tiedottamista, 

tietoa sosiaaliturvasta, yhdistystoiminnasta, ver-

taistuesta ja ensitietotapahtumista. Edelleen kun-

toutusohjaus on koti- ja elinympäristössä selviy-

tymisen edistämistä, arviota potilaan ja läheisen 

avuntarpeesta ja ohjausta ja neuvontaa itsehoi-

toon sekä ohjausta tarvittaessa muiden erikoi-

salojen asiantuntijoille. Myös kotikäyntejä, tietoa 

jatkokuntoutuksesta ja ohjausta kuntoutus-ja so-

peutumisvalmennuskursseille.

Potilaan arjessa selviytyminen vahvistuu ja hän 

pystyy ottamaan enemmän vastuuta omasta hoi-

dostaan. Hän pystyy löytämään paremmin omat 

fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset voimavaransa. 

Hän on tietoinen palveluista ja pystyy näin seu-

raamaan omaa jaksamistaan ja ottamaan tarvit-

taessa rohkeasti yhteyttä saadakseen lisää tukea. 

Aktiivinen potilas tuo paremmin tietoa omasta 

voinnistaan hoitoyksikköön. Aktiivinen osallistu-

minen omaan arkielämään vahvistaa elämän-

laatua, nopeuttaa toipumista hoitojen välillä ja 

käynnistää kuntoutumista. Potilaalla ja hänen lä-

heisellään on vahvistuva tunne ”me selviämme”.

Päijät-Hämeen keskussairaalassa olemme järjes-

täneet erilaisia syöpäpotilaan ensitietokursseja jo 

vuodesta 1992.

”Voiko syövästä puhua näin?”  Mies 62 v 

”Diagnoosi vei hetkeksi tulevaisuuden ja kurssilla löy-

sin sen uudelleen.”  Mies 68 v.

Potilaan hankkima tieto ja aktivisuus auttavat 

kokoamaan voimia uudessa elämäntilanteessa. 

Myös toisten tapaaminen, vertaistuki on merkittä-

vä voimavara. Kurssit ovat osallistujille maksutto-

mia ja toteutuvat yhteistyönä Päijät-Hämeen kes-

kussairaalan ja Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen 

kanssa. Ensitietopäiviä on vuodessa 12 ja ensitie-

tokursseja ” Elämässä-eteenpäin” neljä. Vuoden 

2001 alusta lähtien olemme ottaneet huomioon 

palliatiivisessa hoitovaiheessa olevan potilaan ja 

läheisen tuen tarpeen. Pidimme neljän vuorokau-

den kuntoutus- ja virkistyskursseja Kyyrönkaidan 

kurssikeskuksessa Ristiinassa. Kursseilla näimme 

konkreettisesti, kuinka osallistujat voimaantuivat. 

Pienillä asioilla, onnistumisilla on suuri merkitys. 

Kurssit olivat myös meille itselle ammatillisesti 

merkittäviä kokemuksia. 
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Vertaistukitoiminta
 

Alueellamme toimii Etelä-Suomen Syöpäyhdis-

tyksen kouluttamia vertaistukihenkilöitä. Tuki-

henkilöt vierailevat potilaan toiveesta sairaalassa 

ja kertovat oman kokemuksensa ensitietotapah-

tumissa. Vertaistukihenkilön tapaaminen vahvis-

taa potilaan tulevaisuuden toivoa, Yhdistyksen 

toimintaesitteessä, ”Minullakin on mahdolli-

suus”, on tukihenkilöiden yhteystiedot, näin poti-

las ja läheinen voivat ottaa tarvittaessa yhteyttä. 

Vertaistukihenkilöt pitävät myös uusille potilaille 

ja läheisille keskusteluryhmää. Kaikki toiminta on 

luottamuksellista ja vaitioloon sidottua. 

Kuntoutuksen sisältöä olemme muuttaneet 

enemmän potilaslähtöiseen ja toiminnalliseen 

suuntaan. Yhdistyksellä on erilaisia ryhmiä, tai-

deryhmiä, miesten- ja naisteniltoja. Läheisille on 

ollut tarjolla keskusteluryhmiä, joissa he ovat voi-

neet jakaa omia tuntemuksiaan ja saada vertais-

tukea. Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ja Lahden 

Seudun osasto tarjoavat erilaisia liikuntaryhmiä, 

joihin potilas voi osallistua hoidon aikana sekä 

toipumisen vaiheissa. Ryhmät ovat erittäin suo-

sittuja potilaiden keskuudessa. Ryhmät ovat vai-

kuttaneet monella lailla potilaiden hyvinvointiin. 

Vapaaehtoistoiminta

Lahden Seudun osasto on tarjonnut erilaisia 

kuntoutusta edistäviä tapahtumia mm. seniori-

päivät, yhteiset matkat ja retket erilaisiin kulttuu-

ritapahtumiin. Näillä on ollut myös merkittävä 

kuntouttava vaikutus.

Syöpäjärjestöjen tuki

- Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennustoi- 

 minnan kehittäminen ja vaikuttavuuden  

 seuranta

- RAY-rahoitteisen kuntoutuksen suunnit-  

 telu ja toteuttaminen

- Valtakunnallinen neuvontahoitajaver- 

 kosto alueellisten syöpäyhdistysten neu- 

 vonta-asemilla

- Valtakunnallinen syöpäneuvonta, puhe- 

 linpalvelu

- Koulutus neuvontahoitajille ja muille  

 syöpähoitotyötä tekeville kerran vuo- 

 dessa

- Laaja yhteistyö potilasjärjestöjen kans- 

 sa:

  Suomen Syöpäpotilaat ry

  Oppaat

  Potilasverkostot

Kokemuksia omasta työstä 

Eija-Liisa Aaltola: Olen tyytyväinen, että uskalsin 

21 vuotta sitten aloittaa tässä työssä. Olin ollut 

hoitajana 20 vuotta gastrokirurgisella osastolla, 

missä hoidin paljon myös syöpäpotilaita. Olin koh-

dannut monia syöpäsairaudesta hämmentyneitä 

potilaita. Osastotyö oli myös heti alkuvaiheesta 

lähtien kuntouttavaa ja potilaan voimavaroja tu-

kevaa. Kuntoutusohjaajana olen saanut kohdata 

monta potilasta ja läheistä heti syöpädiagnoosin 

alkuvaiheessa. Nämä kohtaamiset ovat aina yksi-

löllisiä ja käydään potilaan ehdoilla. Toivon, että 

olen voinut olla yksi tuki vakavan sairauden koh-

datessa. Olen itse saanut työstäni paljon ja toivon
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myös antaneeni. Olen kiitollinen myös hyvin laajas-

ta yhteistyöverkostosta sairaalassa ja yhdistystoi-

minnassa. Kiitos!

Hannele Salovaara: Syöpäpotilaat ovat olleet tär-

keä potilasryhmä koko sairaanhoitajaurani aika-

na, mutta 1990 tunsin hyppääväni johonkin täysin 

uuteen maailmaan, työvälineenä tarjolla aika ja 

itseni. Potilaiden tunnereaktiot olivat voimakkai-

ta, pelko ja oma hauraus tuotiin esille helpommin 

kuin nykyään. Tänä päivänä on ihana nähdä, kuin-

ka paljon olemme saaneet aikaan lääketieteen ja 

hoitotyön kehittymisen kautta. Hoitoprosessit ovat 

tarkkaan mietittyjä ja jatkuvan tarkastelun ja kehit-

tämisen alla. Potilaan hoitopolku tuntuu turvalli-

selta, saattaen vaihdettava potilas siirtyy eteenpäin 

hoitosuunnitelman mukaan. Avoimuus sairaudesta 

on yleistä. Tieto omasta sairaudesta ja valitun hoi-

don perusteluista rauhoittaa mielen. Tehokkaan 

hoidon lisäksi myös mielen kuntoutus on yhtä tär-

keää sairaudesta selviämisessä. Toivon, että meil-

lä olisi entistä enemmän rohkeutta kysyä potilaan 

tunteista ja henkisestä jaksamisesta. On tärkeää, 

että potilas saa mahdollisuuden kokonaisvaltaiseen 

kuntoutumiseen ja toipumiseen, siksi hän tarvitsee 

tietoa näistä kuntoutumista edistävistä palveluista, 

joita on tarjolla kattavasti. Toivon, että työni kautta 

olen voinut antaa tukea pieniin askeliin eteenpäin 

potilaan tarpeiden mukaan. Toistuvasti yllätyn siitä 

hienosta suojamekanismista, rohkeudesta ja oival-

tavasta viisaudesta, jolla potilas ja hänen läheisen-

sä eheytyvät tasapainoiseen elämään sairauden 

jälkeen. Parhaiten voimme tukea potilasta ja hänen 

läheistään parantamalla edelleen yhteistyötä eri 

toimijoiden välillä. Tunnen kiitollisuutta saadessani 

työskennellä tässä tehtävässä, olla mukana näissä 

muutoksissa, olla kuulijana lukemattomissa tari-

noissa ja pohtia elämän laaja-alaisuutta.
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MAGNEETTISAIRAALAMALLI
JA MISTÄ KAIKKI ALKOI

LEENA TUOMAINEN
• sairaanhoitaja, Helsingin yliopistolli-

nen sairaala

Mistä kaikki alkoi?

Magneettisairaalamalli sai alkunsa Yhdysvalloista 

1980- luvulla, jolloin oli maailmanlaajuinen lama 

ja sairaanhoitajista oli pula terveydenhuollossa. 

Tietyt sairaalat pystyivät kuitenkin maanlaajui-

sesta hoitajapulasta huolimatta houkuttelemaan 

hoitajia töihin ja pitämään heidät työsuhtees-

saan – miten? Haluttiin tutkia, mitkä piirteet näis-

sä sairaaloissa houkuttelivat puoleensa hoitajia. 

Tutkimukseen valikoitui 164 sairaalaa joista 46 

sairaalalla todettiin olevan näitä vetovoimate-

kijöitä, joita nimettiin 14 (taulukko 1). (Evans 

et al. 2014.) Näissä sairaaloissa oli hyvä työs-

kennellä sairaanhoitajana. Niissä oli myös vä-

häinen henkilöstön vaihtuvuus ja avoimien toi-

mien määrä. Sairaalat sijaitsivat alueilla, joissa 

oli merkittävää kilpailua terveyspalveluista. 

Tästä lähtien näistä sairaaloista käytettiin nimi-

tystä magneettisairaalat.
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1. Hoitotyön johdon laatu; asioista perillä olevia, vahvoja hoitotyön johtajia, 
jotka ovat halukkaita ottamaan riskejä, vahva edunvalvonta ja tuki hoitotyölle.

2. Organisaation rakenne; hoitotyön päätöksenteko on hajautettua,
päätöksenteko tapahtuu yksikkötasolla, hoitajat ovat vahvasti

edustettuina työryhmissä läpi koko organisaation. 
Hoitotyön johdolla on edustus organisaation korkeimmalla tasolla.

3. Johtamistyyli; johtajat osallistavat henkilöstöä organisaation kaikilla tasoilla. 
Hoitotyön johtajat ovat helposti lähestyttäviä, vuorovaikutuksessa henkilöstön kanssa.

Palautteen antamista rohkaistaan ja arvostetaan.

4. Henkilöstöpolitiikka; palkat ja edut ovat kilpailukykyisiä.
Joustavaa henkilöstönhallintaa, johon henkilöstö osallistuu. 

Mahdollisuuksia ammattiuralla etenemiseen sekä kliinisessä että hallinnollisessa työssä.

5. Ammatilliset hoitotyön mallit; hoitajilla on vastuuta ja auktoriteettia potilaan hoidossa,
he ovat vastuussa omasta työstään ja koordinoivat potilaan hoitoa.

Hoitaja ottaa itselleen vastuun potilaan hoidon tuloksista,
asettaa potilaan hoidon ykköstilalle ja taistelee hyvien hoitotulosten puolesta.

6. Hoidon laatu; hoitajat uskovat antavansa korkealaatuista
hoitoa potilailleen ja organisaatio pitää korkealaatuista hoitoa ensisijaisen tärkeänä.

7. Laadun parantaminen; hoitajat osallistuvat laadunparannusprosesseihin
ja uskovat niiden parantavan potilaan hoitoa. 
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Taulukko 1. Magneettisairaalan 14 vetovoimatekijää.

8. Konsultaatioapua ja resursseja saatavilla;
asiantuntijoita (erityisesti APN l. advanced practice nurse tasoisia hoitajia)

sekä vertaistukea hyödynnetään.

9. Autonomia; hoitajien sallitaan ja heidän odotetaan työskentelevän autonomisesti,
ammatillisten standardien mukaisesti, moniammatillisen tiimin jäseninä.

10. Yhteisö ja sairaala; sairaalat ovat yhteisössä vahvasti läsnä,
on olemassa erilaisia kauaskantoisia yhteistyöohjelmia.

11. Hoitajat opettajina; hoitajien sallitaan ja odotetaan sisällyttävän
opettamisen käytännön hoitotyön eri osa-alueisiin.

Hoitajat kokevat opettamisen antavan ammatillista tyydytystä. 

12. Hoitotyön imago; hoitajat ovat olennainen osa potilaiden hoitoa sairaalassa,
hoitotyön asema tunnustetaan sekä hoitotyön

että muiden terveydenhuoltotiimin jäsenten taholta.

13. Tieteiden välinen suhde; terveydenhuoltoalan tieteiden välillä
(hoitajat, lääkärit, farmaseutit, terapeutit) vallitsee

myönteiset yhteistyösuhteet sekä molemminpuolinen arvostus. 

14. Ammatillinen kehittyminen; organisaatiossa korostetaan perehdytystä,
työpaikkakoulutusta, jatkuvaa kouluttautumista ja urakehitystä. 
Arvoina ovat henkilökohtainen ja ammatillinen kehittyminen. 
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Myöhemmin (2008) nämä vetovoimatekijät supis-

tettiin viiteen osa-alueeseen, joihin nämä aikaisem-

mat 14 vetovoimatekijää edelleen sisältyivät. Nämä 

osa-alueet ovat (ANCC 2015) 

• muutosjohtajuus (Eng. transformational  

 leadership)

• toimivat rakenteet (Eng. structural empo - 

 werment)

• laadukas ammatillinen toiminta (Eng.  

 exemplary professional practice) 

• uusi tieto, innovaatiot ja parannukset 

 (Eng. new knowledge, innovation & imp- 

 rovements)

• empiiriset tulokset (Eng. empirical quality 

 results)

Vuodesta 1990 alkaen American Nurses Creden-

tialing Center (ANCC) on hallinnoinut magneettisai-

raalaohjelmaa (Eng. magnet recognition program). 

The University of Washington Medical Center 

sairaalalle myönnettiin ensimmäisenä magneet-

tistatus vuonna 1994. Tällä hetkellä magneettisai-

raaloita on 7 % yhdysvaltalaisista sairaaloista ja 

laatujärjestelmä on herättänyt kiinnostusta myös 

kansainvälisesti (kuvio 1). Amerikan ulkopuolisista 

magneettisairaaloista tällä hetkellä kolme sijaitsee 

Australiassa, kaksi Saudi-Arabiassa, yksi Singapo-

ressa, Libanonissa ja Kanadassa (ANCC 2015).

Mistä magneettisairaalamallissa on kysymys?

Magneettisairaalastatus on ANCC:n myöntämä 

arvovaltaisin kunniamaininta terveydenhuollolle 

hoitotyön erinomaisuudesta ja laadukkaista hoito-

tuloksista. Magneettisairaalaohjelma tunnistaa ne 

terveydenhuollon organisaatiot, joissa potilaiden 

hoito on laadukasta, hoitotyö erinomaista ja joissa 

tuetaan innovaatioita hoitotyön käytännön paran-

tamiseksi. 

Magneettistatusta hakemaan lähtevän organisaa-

tion on täytettävä tietyt hakukriteerit. Hakupro-

sessiin kuuluu kriteeristön toteutumisen arviointi, 

dokumentaatio ja asiantuntijoiden suorittama 

toteutumisen arviointi paikan päällä. Tunnuksen 

myöntää neljäksi vuodeksi kerrallaan magneetti-

sairaalakomissio (Eng. comission on magnet re-

cognition) ja tämän jälkeen hakuprosessi uusitaan, 

eli kyseessä on toiminnan jatkuva kehittäminen. 

(Brady-Schwartz 2005; ANCC 2015.) Onnistuakseen 

statuksen hakeminen vaatii koko organisaation 

johdon sekä moniammatillisen henkilöstön pitkä-

jänteisen ja aktiivisen sitoutumisen kaikilla organi-

saatiotasoilla.

Magneettisairaalan tavoitteena on edistää laatua 

ympäristössä, joka tukee ammatillista hoitotyötä, 

tunnistaa erinomaisuus potilaiden hoidossa sekä 

levittää hyviä käytäntöjä hoitotyössä. Toiminnan 

kehittäminen magneettisairaalan kaltaiseksi vaatii 

organisaatiota kehittämään, ottamaan käyttöön ja 

levittämään näyttöön perustuvia käytäntöjä. Olen-

naista on, että sairaalaorganisaatioon luodaan 

rakenteet, jotka mahdollistavat hoitajien osallistu-

misen päätöksentekoon organisaation eri tasoilla. 

Näitä ovat mm. moniammatilliset asiantuntijatyö-

ryhmät sairaanhoitopiirin, tulosyksikön ja yksikön 

tasolla. Toimivat rakenteet ovat keskeinen tekijä 

myönteisten ammatillisten työskentely-ympäristö-

jen luomiseksi, mikä puolestaan edesauttaa hoita-

jia sitoutumaan organisaatioon (Yang et al 2013).
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Mitä hyvää magneettisairaalastatus tuo orga-
nisaatiolle?

Magneettistatuksen hakeminen tarjoaa monivuo-

tisen viitekehyksen laadun parantamiselle sekä 

järjestelmällisiä keinoja sitouttaa henkilökunta 

päätöksentekoon (ANCC 2015). Tutkimusten mu-

kaan henkilökunnan tyytyväisyys ja työpaikassa 

pysyvyys on parempaa magneettisairaaloissa ver-

rattuna ei-magneettisairaaloihin, myös avointen 

työpaikkojen määrän ja hoitajien vaihtuvuuden on 

todettu niissä vähentyneen. Magneettisairaalois-

sa työuupumuksen on todettu olevan vähäisem-

pää vrt. ei-magneettisairaaloihin. (Brady-Schwartz 

2005; Friese 2005; Chen & Johantgen 2010; Aiken 

et al 2008; Lacey et al 2007; Kelly et al 2012; Yang 

et al 2013; Kutney-Lee et al 2015). Tähän on yhtey-

dessä mm. hoitajien mahdollisuus kouluttautumi-

seen ja ammatilliseen kehittymiseen sekä autono-

mia omassa työssä. Kun henkilökunta on pysyvää, 

säästetään mm. uuden työntekijän rekrytointiin 

ja perehdytykseen käytettävää resurssia.  Hen-

kilöstön ollessa pitkäaikaista ja kokenutta myös 

hoitotyön laadun voidaan ajatella olevan korkea-

tasoista.

Hoidon laadun on todettu olevan parempaa mag-

neettisairaaloissa ja johtavan myös parempaan 

potilasturvallisuuteen (Friese 2005; Armstrong & 

Laschinger 2006; Aiken et al 2008; Kutney-Lee et 

al 2015). Tämä näkyy esim. potilaiden vähäisempi-

nä kaatumisina (Lake et al 2010). Magneettisairaa-

loissa potilaskuolleisuuden on todettu olleen pie-

nempi vrt. ei-magneettisairaaloihin (McHugh et al 

2013; Evans et al 2014; Smith 2014; Kutney-Lee et 

al 2015). Potilasturvallisuuskulttuurin on todettu 

olevan voimakkaimmin yhteydessä tuen saami-

seen ja muodolliseen valtaan sekä mahdollisuu-

teen oppia ja kehittyä. Toimivat rakenteet ja mag-

neettisairaalan piirteet ennustivat merkittävästi 

hoitajien käsitystä potilasturvallisuuskulttuurista 

yksikössään. (Armstrong K & Laschinger H 2006.)

Syöpää sairastavien potilaiden määrä lisääntyy 

lähivuosikymmeninä väestön ikääntyessä. On en-

nustettu, että joka kolmas suomalainen sairastuu 

syöpään jossakin elämänsä vaiheessa.

Uuden terveydenhuoltolain (2010/1326, 47 §) 

myötä potilaalla on oikeus valita hoitopaikkansa, 

mikä lisää kilpailua terveydenhuollon sisällä. Hoi-

don laadun todentaminen ja hoitotulosten doku-

mentoiminen sekä tulosten vertaaminen muihin 

vastaaviin yksiköihin, kansalliseen tai kansainväli-

seen tietokantaan tuo laadun potilaan nähtäville. 

Magneettisairaaloissa tavoitteena on olla hoidon 

tuloksissa keskiarvoa paremmalla tasolla vertai-

lusairaalaan nähden. Hoidon tulokset ovat mag-

neettisairaaloissa avoimesti näkyvillä esim. osas-

ton seinätaulussa, mistä potilaat ja omaiset voivat 

hoitohenkilökunnan ohella käydä niitä tarkaste-

lemassa. Asiaan myös puututaan välittömästi,

Kuvio 1. Maat joiden sairaalalle on myönnetty

magneettisairaalastatus (ANCC 2015).
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mikäli tulokset ovat heikommat vrt. esim. edelli-

seen kuukauteen. Sairaalan hyvät hoitotulokset 

houkuttelevat puoleensa potilaita, jotka ymmär-

tävät magneettistatuksen olevan tae laadukkaasta 

hoidosta. 

Ammatillinen hoitotyön ympäristö tukee sairaan-

hoitajaa ottamaan vastuun potilaan hoidosta sekä 

siitä ympäristöstä jossa tätä hoitoa annetaan. Tä-

hän ympäristöön kuuluu hoitajan osallistuminen 

päätöksentekoon sairaalan asioissa. Ammatillisen 

hoitotyön ympäristön kehittyminen edellyttää 

esimiehiltä hyvää johtajuutta, riittäviä resursseja 

hoitajien käyttöön (esim. konsultointi, vertaistuki, 

tarkoituksenmukainen miehitys) sekä yhteistyö-

hön perustuvaa hoitaja-lääkäri suhdetta. (Yang 

et al 2013.) Viime mainittuun sisältyy molemmin-

puolinen arvostus toisen tietämystä ja pätevyyttä 

kohtaan sekä yhteinen vastuu potilaan hoidon 

laadusta (Scott et al. 1999). Sairaanhoitajan voi-

maantumisen on todettu olevan voimakkaimmin 

yhteydessä ammatilliseen hoitotyön malliin ja hy-

vään johtajuuteen (Armstrong & Laschinger 2006). 

Hoitotyön ammatillinen malli kuvaa toteutettavaa 

hoitotyötä, arvoja ja periaatteita, joihin sitoudu-

taan omassa toiminnassa. 

Magneettisairaaloissa on todettu olevan parem-

pi hoitajien työtyytyväisyys verrattaessa ei-mag-

neettisairaaloihin (Upenieks 2002 & 2003; Bra-

dy-Schwartz 2005; Friese 2005; Lacey et al 2007; 

Aiken et al 2008; Chen & Johantgen 2010; Kelly et 

al 2012; Kutney-Lee et al 2015). Hoitajien tyytyväi-

syyden on todettu olevan yhteydessä seuraaviin 

asioihin: johtajan näkyvyys, tuki sairaanhoitajan 

autonomiselle päätöksenteolle, ammatillisen ilma-

piirin tukeminen, riittävä henkilöstömitoitus (Upe-

nieks 2003), hoitajien ja lääkäreiden välinen yhteis-

työsuhde, oman työn hallinta ja autonomia työssä. 

Autonomian on koettu vaikuttavan muihin työym-

päristössä, siten että potilastyöhön saadaan tarvit-

tavat resurssit, hoitajan työpanos huomataan ja 

sitä arvostetaan. Tyytyväisyys on yhteydessä myös 

johdolta saatuun tukeen, opiskelumahdollisuuk-

siin (Upenieks 2002) ja henkilöstön miehitykseen 

(Friese 2005).

Toiminnan kehittäminen magneettisairaalan tyyp-

piseksi tuo taloudellista säästöä mm. vähentynei-

nä hoitajien vakanssimäärinä ja vaihtuvuutena 

(Upenieks 2003; Brady-Schwartz 2005; Lacey et al 

2007; Aiken et al 2008; Kelly et al 2012); työn vä-

häisempänä fyysisenä kuormittavuutena (Trinkoff 

et al 2010) sekä tukielin- ja muiden tapaturmien 

vähenemisenä (Stone & Gershon 2006). Mag-

neettisairaala voi toimia viitekehyksenä hoitotyön 

toiminnalle parantaen suoritusta laaja-alaisesti 

tarjoten eräänlaisen ”tiekartan” erinomaiseen hoi-

totyöhön (ANCC 2015) johtaen tehokkuuden ja vai-

kuttavuuden lisääntymiseen yksikkötasolla (Aiken 

et al 2008).



109

Kuvio 3. Uusien tapausten lukumäärät, yleisimpien syöpien mennyt ja ennustettu trendi,

naiset ja miehet. http://www.cancer.fi/syoparekisteri/tilastot/grafiikkaa-syovan-yleisyydesta/
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Seison kuistilla hiljaa

Syysiltojen viilentyessä
vedän harteille
lämpimän hartiahuivin.
Seison kuistilla hiljaa
syksyn kuulautta
mieleeni keräten.
Syyssateiden saapuessa
ja sateen ääniä kuunnellessa
mietin, miten hyvä
onkaan ihmisen.
Miten selkeää kaikki:
päivien, viikkojen,
vuodenaikojen vaihtuminen.
Kaikella oma aikansa,
oma kauneutensa
tässä suuressa Luojan
puutarhassa.

   Eija Jokinen
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SINÄ JA MINÄ, SAATTAJAT 

HILKKA OLKINUORA
• sairaalateologi, kirjailija, toimittaja

Saattohoito. Kun lähtijä saattaa meidät sattumoi-

sin jälkeen jäävät uuteen elämään ilman häntä. 

Kun hoitaja on taas kerran silmätyksin oman am-

matillisuutensa ja katoavaisuutensa kanssa. Kun 

ihmisyys punnitaan. Kun tulemme kaikki hyvin 

saatetuiksi. Kun kiire on ohi.

Silti. Tässä ikuisen nuoruuden, onnistumisen ja 

elämänhallinnan maailmassa sairaus ja heikkous 

ovat häpeäksi ja kuolema se äärimmäinen epä-

onnistuminen. Kasvaminen koskee, luopuminen 

sattuu, selittämätön pelottaa. Kuoleminen on siis 

turvallisinta kätkeä sairaaloihin, vaikka kuolemi-

nen ei ole sairaus, tai laitoksiin, vaikka kuolema 

ei ole rangaistus. Elämällä on hintansa, kuolon 

tehokkuudelle on mittarinsa.

Kuoleminen ei kuitenkaan ole vain määrällinen 

tapahtuma, yksi ihminen vähemmän, niin ja 

niin monta hoitovuorokautta per väestöyksikkö. 

Saattaminen on mitä suurimmassa määrin laa-

dun asia, jossa niin maallikoilla kuin ammattilai-

silla on sekä omat tehtävänsä että ainutlaatuinen 

mahdollisuus oppia toisiltaan.

Kuoleminen on sekä pyhä että biologinen matka 

ja päätepiste. Sillä mukana oleminen ei ole ihmi-

sen tai hänen läheistensä oma valinta. Horisontti 

vain päättää alkaa liikkua ihmistä kohti. Hoitajalle 

saattaminen taas on ammatinvalinta. Hän tulee 

vuoteen äärelle toisesta ovesta. Mikä tekee saat-

tajien kohtaamisesta hyvän ja kuolemasta arvok-

kaan?

Saattomatkalle lähdettäessä ihminen huomaa 

olevansa avuttomampi ja yksinäisempi kuin kos-

kaan. Kivun pelossaan hän taantuu lapsemmaksi 

kuin luuli, muta lopun lähellä hän myös pelkistyy
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ainutlaatuisimmaksi itsekseen. Ihmissuhteet 

kasvavat esiin sellaisina kuin ne todella ovat. 

Tätä kuolemaansa käpristyvää tai elämäänsä 

avautuvaa ihmistä ei voi hoitaa lopulta, lähes-

tymättä, laskennallisena suureena. Tähän hä-

nen läheisensä kaipaavat apua, huomiota ja 

ammattitaitoista hoivaa. Palliatiivisen hoidon 

kreikankielinen kantasana tarkoittaa viittaa. Sen 

suojaan ihmisellä on oikeus vetäytyä luopumi-

sineen ja kärsimyksineen. Sitä kannattelemaan 

tarvitaan kaikki, niin omaiset kuin ammattilaiset.

Surua on nykykatsannon mukaan hoidettava 

kuin tapaturmaa. Katkennutta jalkaakaan ei 

jätetä paranemaan ensin ihmisen omien re-

surssien varassa; se kipsataan ja lääkitään heti. 

Kun kauhu tulee taloon, on sitä vastaan käytä-

vä kaikin keinoin. Liian usein henkeä uhkaava 

diagnoosi sinkautetaan ikään kuin käsivarren 

päästä, jolloin pelko ei pirskahda likaamaan val-

koista ammattitakkia. Ihminen jätetään latinaksi 

solmittuun löysään hirteen hapuilemaan apua, 

etsimään vertaisryhmää, googlaamaan, par-

kumaan yksin metsässä. Jokainen hylkäämis-

kerta tekee saattamisen vaikeammaksi, mutta 

jokainen kohtaamiskerta kantaa ison kuilun yli 

eteenpäin.

Turvattomuus on saattamisen perkeleellisin vi-

hollinen. Miten hyvä meidän olisikaan miettiä, 

lähdemmekö taistelemaan tautia vastaan vai 

asetummeko elämään loppua kohti kivuttomim-

malla mahdollisella tavalla, jos vastassa olisi 

joku joka näkee meidät kokonaan – ei aina uusi 

ihminen, jolle on yhä vähemmin voimin kerrot-

tava: minä olen potilas, en asiakas, ja minä olen 

tärkeä ja sairas, ei se sinun tietokoneesi. Näe 

minut! Anna minun olla osallinen elämässäni 

sen loppuun asti!

Saattamisesta syntyy parhaimmillaan verkosto, 

joka salakavalan kuolemankin äärellä saa usko-

maan ja luottamaan elämään. Saattamisen aika-

na ehtii itkeä monet katkerat itkut, mutta myös 

kiitollisuuden kyyneleet. Kun kotisairaala sanoo: 

Soita aivan milloin tahdot. Kun kotihoito sanoo: 

Me teemme kaiken muun; sinä teet vain sen 

mitä kukaan muu ei voi tehdä. Kun saattohoi-

tokoti sanoo: Olet tervetullut, jos on tarvis. Kun 

apteekkari sanoo: Tässä ovat morfiinit, mutta 

pitäisiköhän tästä uudesta karpalonmakuisesta 

ravintojuomasta? Kun lasten työnantajat sano-

vat: Totta kai voit pitää lomaa tai tehdä työt etä-

nä. Kun ystävät kysyvät: Voimmeko tulla; mikä 

ruoka maistuisi? Kun hoitaja sanoo: Huomenta; 

kuinka voit?

Kuolevan äärellä oleminen ei ole vain herkkää 

kädestä pitämistä ja virsilaulua. Se on korinaa, 

raivoa, sylkeä, hajua, turhautumista.  Kuolemaa 

tekee ihminen kokonaan, omassa kehossaan, 

joka muuttuu päivä päivältä enemmän ruumiin 

kaltaiseksi. Sen seuraaminen, helliminen ja kos-

kettaminen ovat suuri lahja lähtevän läheisille, 

joiden tähänastinen maailma voi olla vain insta-

gram - ihana kokemus koskettamisesta romant-

tinen tai raaka. Hyvä hoitaja on silloin lähellä.

Kuoleva ei ole vain hoidollinen objekti, jonka lä-

hestymiseen tarvitaan kuolettamispassi ja eri-

tyisosaamista, vaan kaikkien hänen ympärillään 

olevien lähimmäinen.



116

Kun aika on lopuillaan, tarvitaan aikaa – ja juuri 

aika on tähän maailmanaikaan se niukin resurssi. 

Hoitajien ja muiden ihmisammattilaisten suurin 

eettinen ongelma nykyisin on se, että työtä ei voi 

tehdä niin kuin osaisi, tahtoisi ja tarvitsisi. Kipu-

lääkkeiden sijaan auttaisi kosketus. Ahdistuksen 

taltuttaisi turvallinen läsnäolo. Tuonpuoleisen tus-

ka lievittyisi keskustelemisella, kuuntelemisella, 

sanalla ja sakramenteilla. 

Saattajamaallikko on kiitollinen siitä, että tämä 

arvokas työ on vihdoinkin otettu todesta. Am-

mattiryhmät ovat ymmärtäneet oman osuutensa. 

Ensihoidon ei ole aina pakko kiidättää sairaalaan. 

Exitus ei ole aina lääkärin epäonnistuminen. Para-

neminen ei ole hoitajan ainoa tavoite. Kuoleminen 

on elämistä loppuun asti. Saattohoito on kaikkea 

hoitamista koskettava taito. 

Kun saatto on loppuun saatettu, tulee tyhjyys. 

Omaiset vajoavat syvänteeseen, johon putoa-

mista hidastavat hautauksen järjestäminen, pe-

runkirjoitus, kodin tyhjentäminen. Hoitajat jat-

kavat työtään seuraavien saatettavien kanssa. 

Omaishoitajan yli hyökyy vapautus, mutta myös 

uupumus. Ammattilainen jää pahimmillaan kak-

sin oman myötätuntouupumuksensa kanssa. Tiet 

eroavat viimeistään arkun vieressä. Jatkamme 

kaikki omaan suuntaamme, hiukan tietoisempina 

siitä mihin tiemme aikanaan päättyvät ja missä ne 

yhtyvät. Syntymän ja kuoleman välinen dynamiik-

ka antaa merkityksen elämälle, mutta tähdentää 

myös meidän vastuutamme siitä. Omasta, ja nii-

den jotka meille annettiin. 
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