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1 JOHDANTO  
 

Tässä tutkimuksessa on tarkoitus selvittää, miten erikoissairaanhoidossa suoritettava 

terveyssosiaalityö vaihtelee potilaan lääketieteellisen tilan myötä, sekä miten 

terveyssosiaalityöntekijät kokevat parantumattomien potilaiden kanssa työskentelyyn 

liittyvän kuormittavuuden. Omat havaintoni terveyssosiaalityöntekijän työstä ovat antaneet 

aihetta rakentaa hypoteesin, joka olettaa potilaan parantumattoman sairauden korreloivan 

sosiaalityöntekijän korkean sitoutumisen tason kanssa. Työskentely kuolevan potilaan 

kanssa on mielestäni ajoittain erittäin kuormittavaa, mutta silti siinä on jotain, joka tekee 

siitä antoisaa. Nämä havaintoni herättivät mielenkiintoni tutkia aihetta tarkemmin.     

 

Osalla tapaamistani potilaista on tapaamisen aikaan ollut vain muutama tunti elinaikaa 

jäljellä, kun taas osa on tullut sairaalaan vain yksinkertaista toimenpidettä varten. Jo 

aikaisessa vaiheessa havahduin, että terveyssosiaalityön sisälle kätkeytyy ikään kuin kaksi 

ammattia; työ kuolevien potilaiden kanssa ja työ muiden potilaiden kanssa. Ruotsissa tehty 

tutkimus sairaanhoitajien työstä parantumattomasti sairaiden kanssa tarjoaa 

johtopäätöksissään lainauksen, joka summaa pitkälti omat ajatukseni sosiaalityöntekijänä:  

”Oli selvää, että hoitajat tunsivat jotain merkittävää tapahtuvan hoitoprosessin aikana ja 

että he olivat vahvasti sitoutuneita olemaan parhaalla mahdollisella tavalla osa potilaan 

elämänkaaren päättymisessä, vaikka tilanne olikin usein stressaava.” (Johansson & Lindahl, 

2012, s. 2034, oma käännökseni).      

 

Koska potilaiden kirjo erikoissairaanhoidossa on valtava, on käytännön syistä kannattavaa 

jaotella potilaat muutamaan oleelliseen ryhmään. Nämä ryhmät muodostuvat kahdesta 

vastakohtien parista; palliatiivinen ja kuratiivinen sekä polikliininen ja vuodeosastohoito. 

Tämä päivittäisestä potilastyöstä juurensa juontava jaottelu helpottaa tutkimuksen 

seuraamista, varsinkin niiden lukijoiden osalta, joille sairaalatyö ei ole tuttua.  

Palliatiivinen hoito on hoitoa, joka on ”oireita lievittävä mutta tautia parantamaton”. Sen 

vastakohdalla, kuratiivisella hoidolla viitataan tautia parantavaan hoitoon. Polikliininen hoito 
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on sairaalassa annettavaa hoitoa, johon ei sisälly yöpymistä sairaalassa, kun taas 

vuodeosastohoidossa potilas viettää sairaalassa vähintään yhden yön (Duodecim, 2019).  

 

Jotta tutkimus olisi mahdollisimman helppolukuinen myös niille, joilla ei ole kosketuspintaa 

(terveys)sosiaalityöhön, pyrin antamaan tekstissäni käytännönläheisiä esimerkkejä aina kun 

mahdollista. Polikliinisen ja kuratiivisen tilanteen esimerkki voi olla hampaanpoisto, 

polikliinisen ja palliatiivisen parantumattomasti sairaan potilaan taudin etenemistä 

hidastava sädehoito. Esimerkkinä vuodeosastolla suoritettavasta kuratiivisesta 

toimenpiteestä käyvät lukuisat eri kirurgiat, aina kasvainten poistosta verisuonileikkauksiin. 

Palliatiivinen hoito vuodeosastolla voi myös olla monimuotoista ja tarkoittaa muun muassa 

saattohoitoa. On kuitenkin tärkeää muistaa, että palliatiivinen tilanne ei välttämättä johda 

kuolemaan, jos sairaus itsessään ei ole kuolettava.  

Palliatiivinen hoito tämän tutkimuksen kontekstissa on siis parantumattomasti sairaan 

potilaan ja hänen läheistensä kanssa tehtävää elämänlaatua tukevaa ja kärsimystä 

lievittävää hoitoa. Hoidon viimeistä vaihetta kutsutaan saattohoidoksi. Saattohoitoa 

annetaan useimmiten siihen erikoistuneissa hoitoyksiköissä, mutta myös sairaalan 

vuodeosastoilla.  

 

Terveyssosiaalityöntekijä on tämän tutkimuksen kontekstissa osa moniammatillista 

hoitoyksikköä, joka tukee potilasta fyysisten, psyykkisten, sosiaalisten henkisten sekä 

eksistentiaalisten seikkojen kanssa. Moniammatillisuuden tärkeydestä hyvänä esimerkkinä 

käy se, että hengenahdistuksen hoitoon ei koskaan riitä pelkkä lääkitys. Sosiaalityöntekijä 

voi toimia niin ihmisen hädän kuuntelijana, kuin arkisten, taloudellisia neuvoja antajana. 

Hankalimpia tilanteita ovat ne, kun kuolema on jo lähellä. Silloin potilaat kaipaavat neuvoja 

niin vaikeissa asioissa, että henkilökunnalta loppuvat vastaukset. Näitä aiheita ovat muun 

muassa elämän rajallisuuden käsitteleminen. Silloin potilaan kuunteleminen ja aito läsnäolo 

korostuvat. Omat haasteensa tuo ne tilanteet, joissa potilas täysin kiistää oman lähestyvän 

kuolemansa. Tukea tarjotaan luonnollisesti myös näille potilaille.  (HUS 2019, s. 20–21)    
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Sosiaalityöntekijän, kuten muunkin hoitohenkilökunnan on hyvä tuntea oma suhteensa 

näihin vaikeisiin aiheisiin. Merkityksellisessä työssä pääsee olemaan ihmiselle avuksi 

erityisissä tilanteissa, elämän ja kuoleman rajapinnassa. (HUS 2019, s 21.) 

 

Vaikka haluan tarkastella, eroaako sosiaalityön tekeminen eri potilaiden kohdalla, on 

mielestäni inhimillistä olettaa, että kuolevien potilaiden kanssa työskenteleminen poikkeaa 

rutiininomaisesta leikkauksesta toipuvan potilaan kanssa työskentelystä. Tätä mieltä on 

ainakin kuolemaa tutkinut psykologi Edwin Shneidman. Hän kirjoittaa, että hoitotyö 

kuolevien potilaiden kanssa eroaa muun muassa siten, että hoitotyötä tekevä ammattilainen 

saattaa tarkoituksella ylittää tietyn henkilökohtaisen rajan, tavoitteena saavuttaa syvä 

tunneside potilaan kanssa. Tämä johtuu hänen mukaansa rajallisesta ajasta, joka potilaan 

kanssa on käytettävissä. Yksinkertaisesti, koska potilas kuolee pian, on pakko toimia 

nopeasti (Shneidman 1978, teoksessa Burish & Bradley, 1983).  

 

Potilaan kuolema (tässä kontekstissa tarkoitetaan luonnollista, ei äkillistä kuolemaa) on 

tietenkin lääketieteellinen tapahtuma, mutta se on paljon muutakin. Ensiksi on hyvä erottaa 

fyysinen kuolema ja kuoleminen pitkänä prosessina. Se, mikä on tämän prosessin alkupiste, 

on määriteltävissä pikemmin sosiaalisesta kuin lääketieteellisestä näkökulmasta. Tällä 

tarkoitetaan sitä, että ihminen saattaa jatkaa elämäänsä kuukausia tai vuosia, mutta tieto 

väistämättömästä on kohdattava jo paljon aikaisemmin. Näin ollen kuolemaa voidaan pitää 

niin biologisena, psykologisena kuin sosiaalisena prosessina, jossa monesta eri tukimuodosta 

–niin potilaille kuin omaisille- voi olla suurta hyötyä heidän jaksamisensa kanssa. (Levy 1979, 

s. 425-426)  

 

Israelissa tehdyn tutkimuksen mukaan ammattilaisten metodit potilaiden hoidossa eroavat 

toisistaan ja siksi moniammatillista yhteistyötä pidetään kannustettavana. Yksi merkittävä 

rooli, jossa sosiaalityöntekijät eroavat sairaanhoitajista on omaisten kanssa työskentely. On 

toki luonnollista, että sairaanhoitaja keskittyy sairaaseen, mutta tilanteen kokonaisvaltaisen 

hoitomaisen näkökulmasta on myös omaiset otettava huomioon. (Werner et al., 2004)  



8 
 

Omaisten tukeminen saattohoitoprosessin aikana ei missään nimessä ole yksinkertaista. 

Työtehtäviin voi kuulua keskustelut lääketieteellisestä tilasta, omaisten osallisuudesta, sekä 

omaisten auttamisesta kuoleman hyväksymisessä. Myös perinteisemmät tehtävät kuten 

yhteiskunnan palveluista kertominen, potilaan psykososiaalinen tukeminen ja potilaan 

voimaannuttaminen kuuluvat sosiaalityöntekijän tehtäviin. (Csikai, 2004)  

 

Tästä eteenpäin tutkimus etenee siten, että seuraavassa luvussa kuvailen 

tutkimuskysymykset, luvussa kolme esittelen aikaisempaa tutkimusta aiheesta, luvussa neljä 

käsitelen teoreettista viitekehitystä, luvussa viisi tutkimusmenetelmiä ja materiaalia. 

Luvussa kuusi esittelen tutkimuksen tulokset ja nidon ne esiteltyyn teoriaan. Luvussa 

seitsemän pohdin tutkimuksen kulkua ja tuloksia, luvussa kahdeksan esitän tutkimuksen 

yhteenvedon ja pohdin mahdollista jatkotukimusta tämän tutkimuksen näkökulmasta.   
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2 TUTKIMUSKYSYMYKSET 
 

Tutkimuskysymykset ovat muotoutuneet osittain oman alkuperäisen olettamuksen ja omien 

käytännön kokemusteni perusteella. Tutkimuskysymyksieni muodostumiseen on vaikuttanut 

sosiologi Aaron Antonovskyn teoria (Antonovsky, 1979). Antonovskyn teorian mukaan, 

ihmiselle syntyy koherenttiuden tunne (tällä Antonovsky tarkoittaa sisäistä loogisuutta), kun 

hän kokee ympäristönsä samanaikaisesti, hallittavaksi, ymmärrettäväksi sekä 

merkitykselliseksi. Käsittelen teoriaa seuraavassa luvussa, mutta pyrin jo tässä auttamaan 

lukijaa hahmottamaan, miten tutkimuskysymykseni sulautuvat Antonovskyn teoriaan sekä 

edellisessä luvussa esittelemääni olettamuksiin kuolevan potilaan kanssa työskentely 

erityisyydestä.   

 

Tutkimuskysymykseni ovat: 

1. Miten potilaan lääketieteellinen tila vaikuttaa 

terveyssosiaalityön luonteeseen?  

 

2. Miten terveyssosiaalityöntekijät kokevat kuolevien potilaiden 

kanssa työskentelyn?  

 

Ensimmäisellä kysymyksellä pyrin selvittämään, miten –jos ollenkaan- potilaan kuratiivinen 

tai palliatiivinen tila näkyy terveyssosiaalityössä.  

Toisella kysymyksellä puolestaan etsin vastausta siihen, tuoko kuoleva potilas työhön 

ominaisuuksia, jotka heikentävät työntekijän kykyä hallita ja ymmärtää tilannetta, sekä pitää 

työtä mielekkäänä. Antonovskyn teorian (1979) mukaan meihin kohdistuu elämässä 

kuormittavia stressitekijöitä (joka kuoleman parissa työskentely hypoteesini mukaan on), 

joista selviäminen riippuu meidän vastustusvoimavaroistamme. Tilanteen kokeminen 

hallitsemattomana tai käsittämättömänä heikentää kykyämme vastustaa stressiä.    
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3 AIKAISEMPI TUTKIMUS  
 

Terveyssosiaalityön muuttuvaa luonnetta on tutkittu melko vähän. Suomessa ja Ruotsissa 

aiheesta on tehty lähinnä opinnäytetöitä. Suomessa ei ole aikaisemmin tehty sosiaalityön 

tutkimusta, joka tarkastelisi saattohoidon ja sosiaalityön suhdetta (Häkkinen, 2015). 

Häkkinen itse on tehnyt aiheesta opinnäytetyön, joskin keskittyen potilaaseen ja omaisiin, ei 

sosiaalityöhön ja sosiaalityöntekijään.  

Relevantein ja kattavin löytämäni aikaisempi tutkimus on Dona J. Reesen kirjoittama, 

vuonna 2013 julkaistu kirja Hospice Social Work. Reese käsittelee palliatiivisessa hoidossa ja 

saattohoidossa tapahtuvaa työtä kattavasti monesta eri näkökulmasta. Hän käsittelee 

sosiaalityön nykytilaa, sen spirituaalisia ja psykososiaalisia puolia, omaisten kanssa 

tapahtuvaa työtä, työtä suhteessa yhteisöön ja kulttuuriin, ja niin edelleen. Tämän 

tutkimuksen kannalta tärkein luku on luku kahdeksan (s. 289-297), jossa Reese keskittyy 

sosiaalityöntekijän omaan hyvinvointiin; työhön valmistautumiseen ja siinä jaksamiseen. 

Seuraavassa kappaleessa tiivistän Reesen tekstiä, pyrkimyksenä nostaa esiin 

merkityksellisimmät kohdat. Moni Reesen teemoista näkyy myös tämän tutkimuksen 

haastateltavien vastauksissa. Tutustuttuaan tämän tutkimuksen empiriaan, lukija voikin 

halutessaan palata vertaamaan sitä aikaisempaan tutkimukseen, jolloin hänen on 

mahdollisesti helpompi arvioida tämän tutkimuksen validiteettia. 

 

Ensimmäinen asia joka kuoleman kanssa työskennellessä nousee esiin, on se, että työntekijä 

joutuu kohtaamaan oman kuolemansa (Zilberfein & Hurwitz 2003, s. 300-301, 314). 

Useimmiten, muttei aina, tämä johtaa henkilökohtaiseen kasvuun (Callahan 2009, s. 179-

180, Jacobs 2004, Deretzotes & Evans, 1995). Työssä on erittäin tärkeä huolehtia itsestään, 

ettei empatiakyky laske työn rankkuuden takia. Lisäksi työuupumus on ongelma, jota voi 

ennaltaehkäistä (Alkema, Linton & Davies 2008, s. 114, Clark 2011, Zilberfein & Hurwitz 

2003, s. 299). Varsinkin nuorilla työntekijöillä korostuu, ettei omaa kuolemaa ole käsitelty 

kovin paljoa. Se kuormittaa työntekijöitä erityisesti siten, että omaa ja läheisten kuolemaa 

ajatellaan aikaisemmin, kuin niitä ehkä muuten ajateltaisiin ja käsiteltäisiin (Christ & 

Sormanti 1999, Kovacs & Bronskin 1999, Simmons & Park-Lee 2009, s. 46-47). Paremmat 
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eväät ovat niillä, jotka ovat tietoisia omista tunteistaan ja ajatuksistaan kuolemaan liittyen. 

Jos ammattiauttaja ei ole käsitellyt omia ajatuksia ja tunteita, kasvaa vastatransferenssin 

riski. [Vastatransferenssi on termi, joka juontaa juurensa psykoterapiasta. 

Yksinkertaistetusti, sillä tarkoitetaan auttajan ja autetun roolien hämärtymistä tai 

vaihtumista.] Tällöin tilanne menettää arvokkuutensa, ja potilas menettää sitä myötä 

kunnioituksen, johon hän arassa ja herkässä tilanteessa olisi oikeutettu (Gerbino & Raymer 

2011, Peek 2009, s. 289-291, Simons & Park-Lee, 2009 s. 46-47). Kramer (1998), väittää, että 

sosiaalityöntekijällä on oltava omakohtainen kokemus läheisen menettämisestä, ennen kun 

hän voi auttaa potilasta. En ole samaa mieltä, mutta yhdyn Browningin ajatukseen (2006), 

että siitä voi olla hyötyä.  (Reese 2013, s. 291) 

Kuoleman paissa työskentelevät sosiaalityöntekijät eivät koe kuolemaa ahdistavana, eikä 

heillä ole ongelmaa työskennellä kuolevien potilaiden kanssa. Sen sijaan kokevat mielihyvää 

ja tyytyväisyyttä siitä myötätunnosta, jota he saivat pystyessään auttamaan kuolevia 

potilaita ja heidän omaisiaan (Radley & Figley, 2007).  (Reese 2013, s.292) 

 

Lisäksi Reese kirjoittaa kattavasti ”myötätuntoväsymyksestä” (Reese 2013, s. 292-297). Sillä 

hän tarkoittaa käytännössä empatiavarastojen tyhjenemistä, joka voi seurata kuolevien 

kanssa työskentelystä. Tällä ilmiöllä voi Reesen mukaan olla erittäin negatiivisia vaikutuksia 

työntekijöihin ja sen oireet voivat muistuttaa traumaperäisen stressihäiriön oireita. Nämä 

negatiiviset vaikutukset kuoleman kanssa työskentelyssä ovat täysin päinvastaisia oman 

tutkimushypoteesini kanssa.  

 

Sosiaalityöstä kuolevien potilaiden kanssa löytyi Reesen kirjan lisäksi useita tieteellisiä 

artikkeleita. Bosma, et al. (2010) tutkivat sosiaalityöntekijöiden kompetenssia palliatiivisessa 

hoidossa. Heidän mukaansa sosiaalityöntekijöillä on tärkeä rooli palliatiivisen hoidon 

tarjoamisessa monissa erilaisissa ympäristöissä. Ammattikunta tuo elämän loppuvaiheen 

hoitoon ainutlaatuisen näkökulman, joka heijastaa ja tukee sairaalan palliatiivisen hoidon 

kokonaisvaltaista filosofiaa. Sosiaalityön merkittävästä ja vahvasta asemasta huolimatta, 

sosiaalityöntekijöiden roolia ja toimia ei ole määritelty selkeästi. He onnistuivat 

tutkimuksessaan määrittämään 11 avainpiirrettä (potilaan asianajo, tilanteen arviointi, 
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hoidon toteutus, hoidon suunnittelu, yhteistyö muiden toimijoiden kanssa, potilaan 

tukeminen, päätösten tekeminen, kouluttautuminen ja tutkimus, tiedon jakaminen, 

moniammatillinen yhteistyö sekä itsereflektio) jotka palliatiivisten potilaiden kanssa 

toimivilla sosiaalityöntekijöillä tulisi olla. Nämä taidot ovat merkityksellisiä 

sosiaalityöntekijöille, monella eri kokemustasolla sekä hoitoyksiköissä. Taitoja voidaan 

käyttää sekä sosiaalityön käytännöissä sekä ammatillisesta kehityksestä ja tieteenalan 

opetussuunnitelmista. 

 

Reese ja Raymer (2004) puolestaan tutkivat saattohoidon, sosiaalityön ja talouden suhdetta. 

Artikkelissaan “Relationships between Social Work Involvement and Hospice Outcomes: 

Results of the National Hospice Social Work Survey” he tutkivat, säästävätkö sosiaalityöhön 

kohdistuneet leikkaukset todellakin rahaa saattohoidossa. Tuloksista kävi ilmi, että 

sosiaalityön vahva ja osallistuva rooli, pienensi kustannuksia merkittävästi. Muita etuja 

olivat tiimien parempi toiminta, sosiaalityöntekijän tuoma näkemys, muiden työntekijöiden 

työtaakan keveneminen sekä lisääntynyt potilastyytyväisyys. Kirjoittajat päättelivät, että 

korkeampia palkkoja olisi maksettava riittävälle määrälle korkeasti koulutettuja ja kokeneita 

sosiaalityöntekijöitä. Näiden sosiaalityöntekijöiden tulisi olla omistautuneita yksinomaan 

saattohoidon sosiaalityöntekijän tehtäviin, heidän tulisi osallistua uusien 

sosiaalityöntekijöiden rekrytointeihin ja heidän tulisi olla sosiaalityöntekijöiden esimiehiä.  
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4 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 
 

Sosiaalityöntekijään kohdistuvat vaatimukset ovat järkyttävän kovat, jos on uskominen 

Csikai & Raymerin kuvausta vuodelta 2005. He kirjoittavat, että ”sosiaalityöntekijän tulee 

omata yleisiä taitoja kuten resurssien yhdistäminen, potilastapausten hallinta, potilaan 

etujen ajaminen ja lisäksi hallita haastavampia tehtäviä, kuten bioeettinen konsultointi, 

kivun ja kärsimyksen arviointi sekä hallinta. Lisäksi heidän tulee osata ratkaista eettisiä 

ongelmia elämän päättymisen yhteydessä” (Csikai & Raymer, 2005, s. 53). Oli tästä 

vaatimuslistasta mitä mieltä tahansa, on hyvä kysyä, miten sosiaalityöntekijöitä 

valmistellaan tilanteisiin, jossa he joutuvat kohtaamaan tilanteita, joissa kuolema on läsnä.  

 

Terveydenhuollon ammattilaiset eivät tutkimusten mukaan ole pystyneet hyödyntämään 

kaikkea potentiaaliaan parantumattomasti sairaiden kanssa työskentelyssä. Suurin syy 

tähän, on koulutuksen puute. Näitä puutteita on pyritty korjaamaan lääkäreiden ja hoitajien 

kohdalla, mutta sosiaalityöntekijöiden osalta ei voi sanoa samaa. Sosiaalityön opinnoissa ei 

oteta huomioon kuolemaan liittyvää teoreettista näkökulmaa eikä tutkimusta. 

Sosiaalityöntekijät kokevat, että heidän maisteri- ja jatko-opintonsa eivät tue heidän 

tekemäänsä työtä. He eivät myöskään tienneet mihin heidän tulisi kääntyä, kun he haluavat 

tietoa aiheesta. (Christ & Sormanti, 1999) 

 

Jos sosiaalityöntekijöitä ei siis kouluteta tilanteisiin, joissa he joutuvat tekemisiin kuolevan 

potilaan kanssa, kuinka heidän voidaan olettaa jaksavan näissä tilanteissa?  

Yksi tapa lisätä yksilön –mukaan lukien sosiaalityöntekijän- kykyä jaksaa ja pärjätä (eng. 

cope) kuormittavan tilanteen kanssa on tarkastella terveyden, stressin ja jaksamisen 

suhdetta. Tässä kolmiossa on ajatuksena, että lisäämällä terveyttä, stressi laskee ja 

jaksaminen nousee. Kun fokus pidetään terveyden maksimoinnissa, siitä seuraa kuin 

itsestään muita positiivisia asioita. Mallia kutsutaan salutogeneesikseksi, ja sen isänä 

pidetään sosiologi Aaron Antonovskya. (Antonovsky, 1979) 
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Yksinkertaistettuna, jos ihminen kokee ympäristönsä ymmärrettävänä, hallittavana ja 

merkityksellisenä, hänelle syntyy tunne koherenssisudesta, joka puolestaan nostaa hänen 

kykyään selvitä vastoinkäymisistä ja hän siirtyy sairaus-terveys-akselilla kohti terveyttä. 

Tämä terveyttä kohti liikkuminen on toinen tapa ilmaista tutkimusolettamukseni, työ 

kuolevien potilaiden kanssa on antoisaa. Antonovskyn malli (Kuvio 1) fasilitoi kuolemaan 

liittyvät sosiaalityön negatiiviset ja positiiviset aspektit. Tästä syystä Antonovskyn 

salutogeeninen malli valikoitui tämän tutkimuksen viitekehykseksi.   

 

Seuraavassa alaluvussa (4.1) kuvailen Aaron Antonovskyn teoriaa salutogeenisesta mallia 

tarkemmin ja jonka jälkeisessä alaluvussa (4.2) liitän teorian tämän tutkimuksen kontekstiin 

ja empiriaan.  
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Kuvio 1 Salutogeeninen malli Antonovskyn (1979) teorian pohjalta.   
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4.1 Antonovskyn salutogeeninen malli  
 

 

Aaron Antonovskyn salutogeenisen mallin tarkastelu on hyvä käynnistää sen nimen 

rakenteesta. Latinan kielellä salu tarkoittaa terveyttä, genesis puolestaan alkuperää. 

Antonovskya ei niinkään kiinnostanut patogeeninen – eli sairauslähtöinen näkökulma- vaan 

hän halusi ymmärtää, minkä takia jotkut ihmiset eivät alun perinkään sairastu. Hän pohti 

hieman humoristiseen sävyyn, että ihmisten tulisi ”tehdä jatkuvasti kuolemaa”, sillä he 

altistuvat jatkuvasti mikrobiologisille, kemikaalisille, fyysisille, sosiaalisille ja kulttuurisille 

rasituksille. Antonovsky ei pitänyt mustavalkoisesta tavasta jakaa ihmisiä ainoastaan 

terveisiin ja sairaisiin. Hän ajatteli terveyttä ja sairautta ikään kuin jatkumona, jolla ihminen 

elämänsä aikana liikkuu. Erityisesti häntä kiinnosti, mitkä seikat voisivat edesauttaa ihmistä 

olemaan lähtökohtaisesti niin terve, että tämä välttäisi sairastumisen kokonaan. 

(Antonovsky, 1979, s. 12-13.) 

 

Antonovsky näkee patogeenisen lähestymistavan ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin 

kannalta puutteellisena muun muassa siksi, että se keskittyy pelkästään sairauteen. 

Sairauteen fokusoitumisen sijasta ihmisen terveyttä tulisi tarkastella holistisemmin, tavalla, 

jossa otetaan huomioon ihmisen fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet. Sairauteen 

keskittymisessä on se suuri puute, että se ei jätä sijaa sairauden ennalta ehkäisevään 

ajatteluun, joka on usealla tarkastelutavalla inhimillisempi ja rationaalisempi, sekä yksilön, 

että yhteiskunnan kannalta. Antonovskyn ajatus oli, että terveenä pysyessään ihminen 

välttää kärsimyksen eikä yhteiskunta menetä taloudellisia resursseja terveydenhuollon 

kustannuksien ja tuottavan yksilön työpanoksen muodoissa. (Ala-Poikela & Ravantti, 2014 s. 

24-25.)  

 

Vaikka tässä tutkimuksessa sovellan Antonovskyn teoriaa vain terveyssosiaalityön 

tutkimukseni kannalta, tarjoaa hänen teoriansa tukea ennalta ehkäisevän rakenteellisen 

sosiaalityön ja -politiikan puolesta. Luomalla sosiaalista terveyttä esimerkiksi takaamalla 
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pienten lasten vanhemmille riittävät palvelut lastenhoidon muodossa, luodaan inhimillisen 

hyvän lisäksi myös taloudellista hyötyä yhteiskuntaan. (Antonovsky, 1996, s. 12)     

 

 

4.1.1 Stressitekijät ja vastustusvoimavarat  
 

Antonovskyn ajattelumallissa keskiössä on siis terveyslähtöisyys, salutogeneesi. 

Antonovskya kiinnosti miksi jotkut ihmiset kyky pysyvät terveenä, kaikesta elämämme 

aikana kokemastamme kuormituksesta huolimatta. Hän ajatteli, että ihmisen hyvinvointi 

määräytyy sen mukaan, kuinka hyvin hän onnistuu käsittelemään yksittäistä, ulkopuolista 

stressitekijää. Siihenastinen valtavirta-ajattelun mukaan terveet ihmiset olivat 

yksinkertaisesti kokeneet sairaita ihmisiä vähemmän stressitekijöitä. Tätä ajattelua 

Antonovsky vierasti. Hän oli sitä mieltä, että erilaiset stressitekijät ovat alati läsnä 

elämässämme varsin arkisissa muodoissa, kuten melut, hajut ja kiire. Nämä stressitekijät 

ovat kuitenkin hyvin subjektiivisia, ja kuormittavat ihmisiä yksilöllisesti. Antonovsky 

ajattelikin siis, että terveenä pysyminen tai sairastaminen ei riipu siitä, miten paljon joku on 

altistunut stressille, vaan hänen kyvystään käsitellä stressiä. Jos ihminen kykeni 

käsittelemään stressitekijän, sillä oli häneen salutogeeninen, eli terveyttä parantava 

vaikutus. Jos taas ihminen ei kyennyt käsittelemään stressiä, oli vaikutus patogeeninen, eli 

terveyttä heikentävä. (Ala-Poikela & Ravantti 2014, s. 26-27) 

 

Ihmisen kyvystä välttää stressin negatiiviset vaikutukset Antonovsky käytti termiä 

”generalized resistance resources”, eli yleiset vastustusvoimavarat. Hän määritteli termin 

“…any characteristic of the person, the group or the environment that can facilitate effective 

tension management.“ (Antonovsky 1979, s. 99), joka voidaan suomentaa ominaisuuksina, 

jotka helpottavat jännitteen hallitsemista. Niitä voivat olla ulkopuoliset tekijät kuten raha ja 

sosiaalinen tukiverkosta tai sisäisiä, kuten vahva itsetunto ja henkinen tasapaino.   

Vastustusvoimavarat auttavat meitä hallitsemaan meihin jatkuvasti kohdistuvia ärsykkeitä. 

Antonovskyn mukaan vastustusvoimavarat tekevät kaoottisesta ja stressintäyteisestä 

maailmasta järkevän ja ymmärrettävän, niin kognitiivisesti, instrumentaalisesti kuin 
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emotionaalisesti. Vastustusvoimavarojen määrä ja laatu vaihtelevat suuresti eri ihmisten 

välillä. Ratkaisevaa ei ole se, mitä ja kuinka paljon voimavaroja omistaa, vaan se, miten 

henkilö onnistuu valitsemaan olemassa olevista voimavaroista kuhunkin kuormitukseen 

parhaiten soveltuvan. Esimerkiksi, jos ihminen irtisanotaan yllättäen työstään, ratkaiseva 

voimavara ei ole ihmisen varallisuus. Ihminen, jolle potkut ovat taloudellisesti merkityksetön 

asia, saattaa kärsiä muilla tavoin erittäin paljon. Toisaalta potkut saanut varaton henkilö 

saattaa selvitä paljon vähemmällä kuormituksella, jos hän uskoo, että asiat kääntyvät vielä 

parhain päin.  Tutkiessaan, mikä tai mitkä voimavarat ovat kaikkein ratkaisevimmat 

stressitekijöiden torjunnassa, Antonovsky huomasi, että ratkaisevaa oli nimenomaan yllä 

kuvailtu huoleton maailmankatsomus. Tätä huoletonta tapaa katsoa maailmaa Antonovsky 

nimitti koherenssin tunteeksi. (Ala-Poikela & Ravantti 2014, s. 27-28) 

 

4.1.2 Koherenssin tunne   
 

Antonovskyn oma määritelmä koherenssin tunteesta oli seuraava: 

”globaali orientaatio, joka ilmaisee henkilöllä olevan tunteen laajuutta, tunteen joka on 

kokonaisvaltainen, kestävä mutta dynaaminen luottamus siihen, että (1) hänen elämänsä 

aikana ilmenevät sisäisestä ja ulkoisesta ympäristöstä tulevat ärsykkeet ovat jäsentyneitä, 

ennustettavia ja selitettävissä olevia; (2) hänellä on käytettävissään voimavaroja joiden 

avulla hän pystyy vastaamaan näiden ärsykkeiden asettamiin vaatimuksiin; ja (3) nämä 

vaatimukset ovat haasteita, jotka ovat panostamisen ja sitoutumisen arvoisia”. (Suomennos 

Ala-Poikela & Ravantti 2014, s. 28.) 

Toisin sanoen, ihminen pitää kokemaansa haastetta tarpeeksi tärkeänä, että sille ylipäänsä 

tulee tehdä jotain, lisäksi hän ymmärtää mistä haasteessa on kyse ja millä keinoin siitä 

selvitään.  

Koherenssin tunne liittyy vahvasti vastustusvoimavaroihin. Kun ihmisen kohtaamat 

stressitekijät ovat vastustusvoimavarojen hallittavissa, koherenssin tunne voimistuu. Mitä 

vahvempi koherenssin tunne, sitä harvemmin stressitekijät saavat ihmisestä otetta. Sama 

pätee myös toisinpäin; heikko koherenttiuden tunne tarkoittaa heikkoja 
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vastustusvoimavaroja. Korkean koherenttiuden tunteen omaavan ihminen kokee 

kohtaamansa stressit joko neutraaleina tai positiivisina. Koherenttiuden tunne korreloi 

voimavarojen kanssa, mutta kausaliteettia näiden kahden välillä ei ole. Antonovskyn (1979) 

mukaan koherenttiuden tunne vie kohti terveyttä, jolloin henkilö kokee voivansa hyvin, joka 

taas vuorollaan parantaa vastustusvoimavaroja.  

Koherenttius ei itsessään toimi stressin torjujana, vaan se on ikään kuin työkalupakki, josta 

valitaan paras työkalu käsillä olevaa stressiä vastaan. Antonovskyn mukaan ihminen, jolla on 

korkea koherenssin tunne, on paremmin selvillä omista tunnetiloistaan ja ajatuksistaan, 

ollen näin enemmän sinut itsensä kanssa kuin matalan koherenssin ihminen. (mt, s.29) 

 

4.1.3 Merkityksellisyys, Hallittavuus, Ymmärrettävyys 
 

Koherenssin tunne koostuu kolmesta osasta, merkityksellisyydestä, hallittavuudesta sekä 

ymmärrettävyydestä (Kuvio 2). Näistä tärkein on merkityksellisyys, sillä se määrittää, että 

stressi on ylipäätään reaktion arvoinen. Merkityksellisyys tarkoittaa, että ongelmiin 

kannattaa sitoutua ja panostaa, eivätkä ne ole pelkästään taakka tai haitta. Ymmärrettävyys 

on kolmion kognitiivinen taso, jolla kohdattu ongelma on ennustettava, tai ainakin 

järjesteltävissä tai selitettävissä. Hallittavuus taas liittyy välineellisyyteen, jolloin ihmisellä on 

käsitys, että hän pystyy vastaamaan haasteeseen, vaikuttamaan siihen ja selviytymään 

tilanteesta. Koherenttiuden kokemus on siis järkevä, jäsentynyt, johdonmukainen ja selkeä, 

ei kaoottinen ja sattumanvarainen. (Antonovsky 1979, s. 122) 

 



20 
 

 

KUVIO 2 YMMÄRRETTÄVYYDEN (COMPREHENSIBILITY), HALLITTAVUUDEN (MANAGEABILITY) JA 

MERKITYKSELLISYYDEN (MEANINGFULNESS) SUHDE KOHERENSSIN TUNTEESEEN 

 

Korkean koherenttiuden tunteen omaava stressitekijän kohtaava ihminen on siis 

motivoitunut pärjäämään tilanteessa, hän kokee ymmärtävänsä mistä tilanteessa on kyse, ja 

hän kokee omaavansa ongelman ratkaisuun vaadittavat resurssit.   

 

 

4.2 Salutogeenisen mallin suhde kuolemaan    
 

Palatakseni tutkimuskysymyksiini, haluan siis selvittää miten potilaan lähestyvä kuolema 

vaikuttaa terveyssosiaalityön luonteeseen. Kuolemaan liittyvä suru, ahdistus ja muu 

negatiivinen, ovat niin universaaleja ja primitiivisiä tunteita, että ne voidaan lukea 

Antonovskyn mallin stressitekijäksi. Mutta, kuten tutkimuksen ensimmäisessä kappaleessa 

kirjotin, työ kuolevien potilaiden kanssa ei välttämättä ole ainoastaan kuormittava, vaan 

myös antoisaa. Tulosluvussa 5 pyrin selvittämään, miten -jos ollenkaan- kuolema ja 

kuolevien potilaiden kanssa työskentely sijoittuu Antonovskyn teoreettiseen malliin.     
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5 TUTKIMUSMENETELMÄT JA -AINEISTO 
 

Tässä luvussa esittelen tutkimuksen toteutusmenetelmän ja kerron aineiston keräyksestä. 

Lisäksi perustelen valintani aineiston ja menetelmän suhteen. Tutkimus toteutettiin 

keräämällä empiiristä tietoa syvähaastattelemalla kuoleman parissa työskenteleviä 

terveyssosiaalityöntekijöitä. Kerätystä tiedosta seulottiin tämän tutkimuksen kannalta 

oleellinen käyttämällä sisällönanalyysiä tutkimusmetodina. Hyvän tieteellisen tavan mukaan 

tutkimuseettisiin aspekteihin kiinnitettiin huomiota koko tutkimusprosessin ajan.  

 

5.1 Tutkimusaineiston keräys 
 

Tämän tutkimuksen materiaali kerättiin haastattelemalla kuolevien potilaiden kanssa 

säännöllisesti työskenteleviä terveyssosiaalityöntekijöitä. Näiden sosiaalityöntekijöiden 

määrä Suomessa on hyvin rajallinen, joten suojatakseni heidän anonymiteettiänsä, kerron 

haastattelutilanteista vain välttämättömän. Haastattelut neljän sosiaalityöntekijän kanssa 

kestivät kukin noin 45-75 minuuttia ja niistä syntyi 8-12 sivua litteroitua tekstiä. Kokemusta 

kuolevien parissa työskentelystä heillä kaikilla oli useita vuosia. Haastateltaville esittämäni 

kysymykset ovat liitetiedostona tämän dokumentin lopussa. Olisin mielelläni kertonut 

lukijalle haastattelemieni sosiaalityöntekijöiden työstä tarkemmin, mutta kertomalla 

esimerkiksi miksi potilaat ovat kuolevia, missä heitä kohdataan tai missä sosiaalityöntekijät 

työskentelevät, olisin käytännössä paljastanut työntekijöiden henkilöllisyyden. 

Pidättäväisyyteni asian suhteen voidaan katsoa laskevan tutkimuksen validiteettia, mutta 

toivon lukijan huomaavan haastateltavien yksityiskohtaisista ja henkilökohtaisista 

vastauksista, että haastateltavat todella ovat palliatiivisen terveyssosiaalityön rautaisia 

ammattilaisia.  

 

Haastattelut suoritettiin haastateltavien työpaikoilla kevättalvella 2020, juuri ennen 

globaalin pandemian alkua. Lähestyin haastateltavia puhelimitse, jolloin kerroin heille 

tutkimuksen aiheesta, tarkoituksesta sekä omasta kytköksestäni aiheeseen. Lisäksi kerroin 
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heille hyvään tieteelliseen tapaan haastatteluiden nauhoituksesta, nauhojen säilytyksestä ja 

tuhoamisesta, heidän oikeudestaan vetäytyä tutkimukseen osallistumisesta missä tahansa 

vaiheessa ilman syytä, sekä tutkimuksen säilömisestä E-Thesis-järjestelmään.  

Tutkimussuunnitelman mukaisesti haastattelut olivat luonteeltaan syvähaastatteluita, mutta 

haastatteluiden aikana huomasin, että niissä oli myös piirteitä puolirakenteellisista 

haastatteluista. Yksi tällainen piirre on se, että haastattelija hallitsee olosuhteita, jotta data 

saadaan kerättyä mahdollisimman johdonmukaisesti (Moore, 2006. s. 121-122). Näin 

tapahtui muun muassa taustoittavien kysymyksien kohdalla. Lisäksi huomasin, että tämän 

haastatteluiden alkuvaiheen rakenteellinen osuus toimi ikään kuin lämmittelynä, jossa 

luotiin hyvä keskusteluympäristö syvällisemmälle keskustelulle, jossa metodiksi vaihtui 

syvähaastattelut.  

 

Syvähaastattelut sopivat valittuun aiheeseen erittäin hyvin. Syvähaastatteluissa on nimensä 

mukaisesti tarkoitus saada syvempää tietoa, kuten asenteita ja uskomuksia. Niiden 

joustavuus on tärkeää, kun pyritään saamaan haastateltava avautumaan, vastaamaan 

muutakin kuin kliseitä tai itsestäänselvyyksiä. Tarkoitus syvähaastatteluissa on saada 

vastauksia, jotka heijastavat vastaajan omia –mahdollisimman syviä- näkemyksiä aiheesta. 

Vastaajille on annettava aikaa ajatella ja reflektoida vastauksiaan, sekä tarvittaessa 

haastattelijan on pyydettävä tarkentamaan, avaamaan ja syventämään vastauksia. Mitä 

tarkemmin haastateltavalle kerrotaan etukäteen mistä haastattelussa on kyse, sitä 

enemmän hän ehtii reflektoimaan ja pohtimaan vastauksiaan etukäteen. Tämän aspektin 

tärkeys korostuu syvällisten aiheiden, kuten kuoleman, ollessa haastattelun aiheena.  

Haastattelija tavoittelee mahdollisimman rentoa ilmapiiriä syvähaastatteluissa. Rakenteen 

seuraamisen sijaan hän ohjailee keskustelua, sallien laajan joustavuuden keskustelulle sekä 

haastateltavalle. Tarkoitus on saada haastateltava puhumaan omin sanoin ja oman 

ymmärryksen tasolla. Rakenteellinen haastattelu ja etenkin johdattelevat kysymykset 

vaikeuttavat tätä tavoitetta. (Tuomi & Sarajärvi 2018, s. 88-89) 

Syvähaastatteluilla kerätään dataa asenteista, tunteista, uskomuksista ja käyttäytymisestä. 

Niillä pyritään ymmärtämään miksi asiat tapahtuvat kuten ne tapahtuvat. Laajat aiheet ja 

hajanainen rakenne vaikeuttavat haastatteluiden analysointia verrattuna rakenteellisiin 



23 
 

vastauksiin, mutta se onkin yksi harvoja syvähaastatteluiden huonoja puolia. (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, s. 88-89) 

 

5.2 Sisällönanalyysi tutkimusmetodina 
 

Sisällönanalyysi valikoitui tämän tutkimuksen metodiksi monesta syystä. Yksi syy on, että 

sisällönanalyysi on ”suhteellisen yksinkertainen laadullisen analyysin metodi”, eikä ”sen 

tekemisessä vaadita syvällistä teoreettista tietämystä” (Tuomi & Sarajärvi 2018, s. 145). 

Lisäksi sisällönanalyysi sopi tähän tutkimukseen hyvin, sillä se on tekstianalyysin muoto, jota 

voidaan käyttää monenlaisissa materiaaleissa, kuten erilaisissa kirjallisissa asiakirjoissa, 

haastatteluissa, valokuvissa, videoleikkeissä ja äänileikkeissä. Sisällönanalyysi on 

yksityiskohtainen ja järjestelmällinen tapa analysoida aineiston sisältöä ja ymmärtää sen 

merkitys, löytää malleja, teemoja, ennakkoluuloja ja lauseita (Berg 2009; Denscombe 2016). 

Sisällönanalysointia voidaan siis käyttää, kun halutaan löytää tärkeitä asioita tekstissä ja 

kuvata niitä sanoin ja antaa selkeä kuva siitä, mitä tutkitaan (Tuomi & Sarajärvi 2009).  

 

Yksi sisällönanalyysin haittapuoli on, että lauseet ja tekstin osat otetaan pois alkuperäisestä 

kontekstista. Sisällönanalysoinnin avulla on myös vaikea ymmärtää tekstin epäsuoraa 

merkitystä (Denscombe 2016). Analyysissä keskitytään sanottuun, ei sanomatta jääneeseen, 

joka voi luonnollisesti olla merkityksellistä. Tässä on riskinä se, että konteksti ja olosuhteet, 

joihin nämä lausunnot liittyvät jäävät paitsioon. Syy siihen, että jokin jää sanomatta saattaa 

olla se, että se on itsestään selvää, mutta syy saattaa olla myös merkityksellisempi, kuten 

uskalluksen puute (Bergström & Boréus 2005). Tätä kritiikkiä voidaan kuitenkin suunnata 

enemmän määrälliseen sisällönanalyysiin. Laadullisessa sisällön analysoinnissa huomioidaan 

usein myös piilevää informaatiota, jolloin asiayhteyden merkitys korostuu valtavasti 

(Schreier 2012: 15). 

 

Sisällönanalyysi oli sopiva menetelmä tämän tutkimuksen kannalta monesta syystä. 

Analysoin materiaalia useissa vaiheissa ja eri tavoilla, johon sisällönanalyysin joustavuus sopi 
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mainiosti. Useilla analyysikerroilla pyrin myös paikkaamaan menetelmän aiheuttamia 

mahdollisia ongelmia.  

 

 Jo haastatteluita tehdessäni analysoin vastauksia aistimalla merkityksiä haastateltavien 

kehonkielestä ja muusta vain kasvotusten tulkittavasta kommunikoinnista. Nauhoituksia 

kuunnellessani pyrin jälleen löytämään merkitystä ei verbaalisesta kommunikaatiosta, kuten 

pitkistä hiljaisuuksista sekä lauseista, joissa ei litteroituna ollut juurikaan järkeä. Näistä 

aikaisen vaiheen analyyseistä tekemäni muistiinpanot auttoivat erittäin paljon, kun 

myöhemmässä vaiheessa analysoin valmiiksi litteroitua tekstiä.  

 

Laadullinen sisällönanalyysi edellyttää materiaalin sisällön syvempää tulkintaa kuin 

kvantitatiivisen sisällön analysointi vaatii (Esaiasson et al., 2017). Kvalitatiivisen tutkimuksen 

avulla halutaan usein tutkia ilmiön luonnetta tai ominaisuuksia. Toisin sanoen halutaan 

ymmärtää ja kuvata tiettyä ilmiötä syvällisellä tavalla (Widerberg 2002). Tutkiessa erittäin 

subjektiivista asiaa –suhtautumista kuoleman läsnäoloon arjessa-, oli erityisen tärkeää, että 

menetelmä tukee syvällistä tapaa kuvata ilmiötä.    

 

Joissakin tapauksissa sisällönanalyysissä on myös mahdollista analysoida aineistoa 

määrällisesti, mutta myös monimutkaisempi –ja ennen kaikkea syvällisempää- tulkintaa 

tarvitaan. Lisää tulkintaa vaativia analyysejä pidetään usein laadullisina verrattuna 

analyyseihin, jotka eivät vaadi tarkempia tulkintoja (Bergström & Boréus 2005). 

Kvalitatiivisen sisällön analysoinnissa kiinnostuksen kohteena on siis aineistossa löytyvästä 

merkityksestä. Se tarttuu sekä näkyvään että, piilevän osaan materiaalista, ts. sekä 

ilmiselvään että tulkinnanvaraiseen (Graneheim et al. 2017). Haastateltavien vastauksissa oli 

näin herkässä aiheessa luonnollisesti paljon tulkinnanvaraisia vastauksia. Ne olivat useissa 

tapauksissa erittäin mielenkiintoisia, mutta asettivat myös haasteensa tutkijalle. 

Haastatteluissa pyrin toki saamaan selvyyttä tulkinnanvaraisiin kysymyksiin tarkentavilla 

kysymyksillä, mutta jälkikäteen tilanteiden tulkinta oli haastavampaa. Näissä tilanteissa 

käytin omaa kokemustani sosiaalityöstä erikoissairaanhoidossa tulkitsemisen apuna, mutta 
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jäljellä jäi muutama vastaus, jossa en yksinkertaisesti ollut varma, mitä haastattelija oli 

tarkoittanut. Näitä vastuksia en ottanut mukaan tutkimustuloksiin.  

 

Laadullisesti analysoitua materiaalia voidaan myös uudelleen analysoida kvantitatiivisesti, 

joka voi tuoda uusia ja/tai erilaisia näkökulmista materiaaliin. Laadullisesti analysoidut 

materiaalit ovat kuitenkin usein pieniä ja näissä tapauksissa kvantifiointi ei ehkä tuo 

lisäarvoa analyysille (Tuomi & Sarajärvi 2009: 121). Tähän tilanteeseen törmäsin usein 

materiaalia analysoidessa. Huomasin, että kaikki haastatellut vastasivat samalla tavalla, 

mutta heitä oli lukumäärällisesti liian vähän, että olisin voinut yleistää kaikkien 

sosiaalityöntekijöiden ajattelevan samalla tavalla. Toki tutkijan omasta näkökulmasta 

tutkimuksen validiteetti korostui.  

 

 

5.2.1 Kolme tapaa tehdä sisällönanalyysiä 
 

Sisällön analysointi on usein jaettu kolmeen eri analyysityyppiin; sisältöpohjainen, 

teoriapohjainen ja teoriaohjautunut analyysi. Nämä analyysityypit perustuvat päätelmässä 

käytettyyn logiikkaan; induktiivinen, deduktiivinen tai abduktiivinen. (Tuomi & Sarajärvi 

2018: 107) 

 

Jos materiaalin analyysin pohjalta pyritään luomaan teoriaa, on kyseessä induktiivinen 

analyysi. Induktiivisessa analyysissä tutkitaan materiaalia ja etsitään toistuvia ilmiöitä, 

edetään yksittäiselle yleiselle tasolle. Näiden ilmiöiden perusteella muodostetaan kehys 

(teoria), jolla pyritään selittämään havaitut ilmiöt. (Tuomi & Sarajärvi 2009, s. 95-96) 

 

Jos lähtökohtana on teoria ja sen perusteella pyritään analysoimaan materiaalissa esiintyviä 

ilmiöitä, kutsutaan menetelmää deduktiiviseksi analyysiksi. Siinä testataan hypoteeseja 

aineistosta vastaan. Analyysiin suunta on siis päinvastainen kuin aiemmassa esimerkissä, nyt 
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siirrytään analyysissa yleisestä yksittäiseen. Esimerkki deduktiivisesta analyysistä on, että 

aiemman tietämyksen perusteella tiedetään, että joku käyttäytyy tietyssä tilanteessa tietyllä 

tavalla. Tätä olemassa olevaa tietoa testaan katsomalla, käyttäytyvätkö ihmiset todella niin 

kuin on oletettu. Uusien havaintojen avulla pystytään siis testaamaan olemassa olevaa 

tietoa, teoriaa.  (Tuomi & Sarajärvi 2009, s. 95-96) 

 

Tällainen mustavalkoinen ajattelu on kuitenkin käytännön tasolla ongelmallinen sen 

rajallisuuden takia. Onkin hienoa, että on olemassa välimuoto, jolla pystytään nappaamaan 

rusinat pullasta. Sitä kutsutaan abduktiiviiseksi menetelmäksi, ja se on induktiivisen ja 

deduktiivisen yhdistelmä. Tämä tarkoittaa sitä, että on olemassa jonkinlainen teoreettinen 

tausta-ajatus, mutta pääosin edetään aineiston pohjalta. Koska harvoin tilanne on se, että 

tutkijalla ei ole mitään ennakkokäsitystä tutkimuksensa kohteesta, on välttämätöntä, että 

on olemassa menetelmä, joka mahdollistaa yhdistelmän. (Tuomi & Sarajärvi 2009, s. 95-96) 

 

Tässä tutkimuksessa käytetty sisällönanalyysi on ollut abduktiivista. Antonovskyn 

salutogeeninen malli on ollut vahvasti jo tutkimuksen suunnittelussa, mutta tavoite on 

kuitenkin ollut nähdä, mitä tietoa aineisto –eli haastattelut- paljastavat. Tehdessäni 

abduktiivista sisällönanalyysia olen huomannut metodin toimivan eräänlaisena 

hermeneuttisena kehänä. Tutkiessani aineistoani, olen huomannut sen syventävän 

ymmärrystäni Antonovskyn teoriaan, joka on puolestaan helpottanut materiaalini 

tulkitsemista teoreettisesta näkökulmasta. Tutkimukseni edetessä olen nähnyt, miten 

terveyssosiaalityö kuolevien potilaiden kanssa todella sisältää ymmärrettävyyttä, 

hallittavuutta sekä merkityksellisyyttä, jotka vaikuttavat työntekijöiden sisäisen loogisuuden 

muovaantumisessa. Yhtä lailla, olen päässyt näkemään, miten 40 vuotta vanha teoria on 

helposti sovellettavissa moderniin työelämään.  
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5.2.2 Sisällönanalyysi käytännössä 
 

Sisällön analysoinnin avulla tavoitteena on järjestää materiaali selkeästi ja tiivistetysti, 

menettämättä tietoja, joihin materiaali antaa pääsyn. Yksittäinen materiaali voi olla hyvin 

pirstoutunut ja sisällönanalyysin avulla pyritään järjestelemään ja paikkaamaan materiaali 

siten, että voidaan luoda yhtenäinen materiaali, josta on helppo tehdä selkeitä ja luotettavia 

johtopäätöksiä. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 108) 

 

Sisällönanalyysin avulla materiaali on jaettu pienempiin osiin, jotka muodostavat 

asiaankuuluvat ryhmät sen mukaan, mikä on kiinnostavaa. Tuomi & Sarajärvi (2009) jakaa 

laadullisen sisällön analyysin seuraaviin vaiheisiin: 

 

1. Päätä mikä materiaalissa kiinnostaa 

2. Käy läpi materiaali ja merkitse ne osat, jotka ovat analyysin kannalta tärkeitä 

3. Jaa materiaali ryhmien, teemojen ja tyyppien mukaan 

4. Kirjoita yhteenveto 

 

Nämä vaiheet toteutuivat tutkimuksessa lähes itsestään. Ensimmäisen vaiheen päätökset 

syntyivät jo itse haastattelutilanteessa. Merkitsin muistiinpanoihini haastattelun alusta 

kuluneen ajan aina, kun haastateltava sanoi jotain mielestäni mielenkiintoista. Tilanteissa, 

joissa mielenkiintoinen kommunikaatio oli ei-verbaalista, kirjoitin myös muutaman sanan 

itselleni muistutukseksi. Lopulta, minulla oli muistiinpanoissa kunkin haastattelun ajalta 5-15 

ajankohtaa, joissa tiesin olevan jotain tärkeää.   

 

Toinen vaihe koostui äänitteiden litteroinnista ja kiinnostavien kohtien merkitsemisestä 

värikoodeilla. Tämän vaiheen tekemistä helpotti huomattavasti iso näyttö, johon sain 
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samanaikaisesti auki useita tekstinkäsittelyohjelman ruutua, joilta pystyin siirtelemään 

tekstiä ruudulta toiselle.   

 

Kolmannessa kohdassa todetaan, että materiaali tulee jakaa ryhmien, teemojen ja tyyppien 

mukaan. Tässä tutkimuksessa Tuomen ja Sarajärven malli ei aivan toteutunut. Olin jo 

aiemmin yhdistänyt tutkimuskysymykseni Antonovskyn salutogeenisen mallin osiin, ja käytin 

näitä muodostamiani pareja vastausten jaottelussa. Koska olin käyttänyt samoja pareja jo 

kysymyspatteriani muodostaessa, olivat haastateltavien vastaukset jaottelun kannalta 

hyvässä ja loogisessa järjestyksessä, mikä helpotti järjestelyä huomattavasti.  

5.3 Tutkimusetiikka 
 

Tämän tutkimuksen tärkein yksittäinen osa on suorittamani sosiaalityöntekijöiden 

haastattelut. Vaikka hyvää tutkimusetiikkaa tulee luonnollisesti soveltaa läpi koko 

tutkimusprosessin, on mielestäni haastateltavien anonymiteetin suojelu kaikkein tärkeintä. 

Lähteiden suojelu korostui etenkin niissä tilanteissa, joissa jouduin jättämään vastauksia tai 

niiden osia pois tutkimuksesta, vaikka olisin ne erittäin mielelläni sisällyttänyt tutkimukseen. 

Ottaen huomioon, että suomenkielisen terveyssosiaalityön maisterin tutkielman lukijat 

tulevat todennäköisesti hyvin pienestä piiristä, olen haastateltavien suojaksi jättänyt pois 

useita hienoja vastauksia. Lisäksi olen muokannut kahta vastausta jättämällä erittäin 

henkilökohtaisen osan niistä pois. Vaikka haastateltavat olivat suostuneet haastatteluihin ja 

minulla olisi ollut oikeus käyttää vastaukset sellaisinaan, ajattelin, että näin on parempi. 

Tieteellisen tavan keskiössä on kriittinen ajattelu, ja sitä on hyvä soveltaa myös omiin 

oikeuksiin käyttää haastattelumateriaalia. (TENK, 2012)  

Haastateltavien ammattitaidosta kertonee, että en joutunut sensuroimaan mitään, minkä 

olisi voinut liittää potilastapaukseen. 

 

Haastattelut nauhoitettiin vanhalla älypuhelimella, joka ei ole ollut yhteydessä internettiin 

useaan vuoteen. Litteroidut tekstit ovat olleet tallennettuina henkilökohtaisella 

tietokoneellani salasanan takana. Lisäksi tiedostot ovat olleet tallennettuina koneelle 
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nimillä, joita ei mitenkään pysty liittämään aiheeseen. Tätä kirjoittaessa sekä nauhoitukset, 

että litteroinnit ovat tallella, mutta poistan molemmat pysyvästi, kun olen saanut 

hyväksytyn arvosanan tästä tutkielmasta. 
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6 TULOKSET 

 

Tässä luvussa esittelen tutkimuksen keskeiset tulokset. Haastatteluista käy ilmi, että työ 

kuolevien potilaiden parissa on sekä kuormittava stressitekijä, että merkityksellisyyden 

tunnetta työhön tuova elementti. Jos terveyssosiaalityöntekijällä on riittävät 

vastustusvoimavarat, hän pystyy tulemaan toimeen (eng. cope) kuoleman läsnäolon tuoman 

stressin kanssa. Tällöin esille nousee kuoleman tuoma merkityksellisyyden tunne, joka 

yhdessä työssä koetun ymmärrettävyyden ja hallittavuuden kanssa luo koherenssin tunteen. 

Tämän tutkimuksen kontekstissa koherenssin tunne liittyy vahvasti siihen, miten työntekijä 

on käsitellyt kuolemaa henkilökohtaisella tasolla. Koherenssin tunne luo työntekijälle 

henkistä hyvinvointia, salutogeniaa. (Kuvio 3)  

Tässä luvussa on sitaatteja kaikilta haastattelemiltani sosiaalityöntekijöiltä. Välttääkseni 

mahdollisuutta yhdistellä vastauksia ja sitä kautta päätellä haastateltujen henkilöllisyyttä, en 

ole eritellyt vastauksia toisistaan (Sosiaalityöntekijä 1, Sosiaalityöntekijä 2, jne).  
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KUVIO 3 ARKI KUOLEVIEN POTILAIDEN KANSSA TYÖSKENTELYSSÄ, SUHTEUTETTUNA AARON ANTONOVSKYN 

(1979) TEOREETTISEEN MALLIIN.  
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6.1 Stressi ja vastustusvoimavarat 
 

Kuolema on siis stressiä aiheuttava tekijä terveyssosiaalityössä, ja on muistettava, että 

surulliset tapaukset ovat arkipäivää työssä. Vaikka työ antaa todella paljon, asettaa se myös 

sosiaalityöntekijöille erittäin kovaa painetta. Aamulla töihin mennessä ei voi tietää, kuinka 

ahdistava, stressaava ja kuormittava päivästä mahdollisesti muodostuu.  

 

”Täällä kävi toissa päivänä äiti, joka ei pystynyt kertoa lapsilleen, et nyt 

hänellä on (sairaus), joka on kans nyt (xxxxx). Ne huomas sen sitten, kun 

äidin (xxxxx xxxx xxxx). Sit hän kertoi. Hän ei pystynyt heti kertomaan, 

koska hän sanoi että hän muuten itse rupee itkemään ja hän ei myös 

pysynyt heti kertomaan omalle äidilleen.”  

 

Haastateltavien mielestä on ymmärrettävä, että joidenkin potilaiden tilanteet eivät tule 

paranemaan. Sekä potilaan, että sosiaalityöntekijän on edes jollain tasolla ymmärrettävä 

mitä kuolema on. Haastatteluista kävi ilmi, että sosiaalityöntekijät ovat käyttäneet aikaa 

miettien kuolemaa ja sen eri aspekteja. Sosiaalityöntekijä ei siis saa käsitellä kuolemaa 

omilla ehdoilla tai valitsemassaan elämänvaiheessa, vaan työ pakottaa hänet käsittelemään 

kuolemaa, riippumatta siitä, onko hän siihen halukas tai valmis.  

Seuraava kommentti tukee vahvasti johdannossa esittelemääni havaintoa, että 

terveyssosiaalityö sisältää ikään kuin kaksi versiota; työ heidän kanssa joilla on mahdollisuus 

parantua sekä työ heidän kanssaan, jolla ei tätä mahdollisuutta ole.  

 

”Kyllähän täällä niin kuin se kuolema koskettaa ihan eri tavalla kuin 

monilla muissa sairaaloiden osastoissa, niistä minne mennään niin kuin 

erikoissairaanhoitoon ja tarkoituksena on parantua. Varsinkin kun mä oon 

ennen ollu [sairaalan osa] ja kohdannut semmoisia potilaita jotka on 

menettänyt työ- tai toimintakykynsä, ja joiden kanssa on mietitty 

tulevaisuutta ja kuntoutumista, niin se ei täällä ole samalla tavalla 
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mahdollista. On pitänyt miettiä itselleen selväksi, että mitä se mitä se 

kuoleminen on ja mitä se voi tarkoittaa näille ihmisille, tai sen 

tiedostaminen, että on parantumattomasti sairas.” 

 

 

Työ pakottaa sosiaalityöntekijät rankkojen asioiden äärelle.  He tekevät kovasti 

töitä löytääkseen potilaan kannalta oleellisimmat ja tärkeimmät asiat. 

Huomioitavaa on, että sosiaalityöntekijät nimenomaan haluavat asettaa itsensä 

kaikkein vaativimpien olosuhteiden eteen, vaikka isojen kysymysten kanssa 

työskentely ja niistä potilaan kanssa puhuminen ei aina ole helppoa.  

 

”Niin kuin sanottu, niin palliatiivinen hoito voi kestää vuositolkulla ja se voi 

olla yksinkertaisimmillaan kivunhoitoa. Mut jos puhutaan palliatiivista 

potilaista, silloin kun alkaa olla elämän loppumetrit kyseessä, niin se on se 

semmonen ehkä rohkeus sitten kohdata ne ihmisten ahdistukset. Silloin 

pitää olla rohkeutta kysyä, että ootsä lääkärin kanssa puhunut ja oliko 

puhetta tästä elämän rajallisuudesta, ja pelottaako, oletko pystynyt 

keskustelemaan läheisten kanssa. Ja miten sä jaksat tiedon kanssa, ja 

miten läheiset jaksaa tiedon kanssa. Tietääkö lasten koulut, päiväkodit ja 

ja tämän tyyppiset asiat. Ihan sen niinku todellisen tilanteen 

{hahmottamista}. Ja sitten se sitten kysytään, että miten haluat ne 

viimeiset päivät ihminen viettää; onko se sairaala, saattohoitokoti, 

kotisaattohoito. Tän tyyppiset asiat.”  

 

Työn vaatiessa rohkeutta, sen voi olettaa lähtökohtaisesti sisältävän jännitteitä ja 

olevan kuormittava sekä stressiä aiheuttava.   

 

 

Stressiä kohdatessa sosiaalityöntekijän vastustusvoimavarojen on kyettävä 

torjumaan stressitekijät, muuten tilanne ei ole kestävä. Kuten aikaisemmassa 
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luvussa kuvailin, vastustusvoimavarat koostuvat monesta tekijästä ja ovat erittäin 

henkilökohtaisia. En kysellyt haastateltaviltani heidän vastustusvoimavaroistaan 

tarkkoja kysymyksiä, vaan keskityin kysymyksiin koherenssin tunteesta. Jälkeenpäin 

ajateltuna, olisin voinut esittää tarkempia kysymyksiä myös 

vastustusvoimavaroista. Kaikki haastateltavat mainitsivat kuitenkin, että osa uusista 

työntekijöistä lopettavat heti ja ne, jotka jäävät, viihtyvät pitkään. On mahdoton 

sanoa varmasti mistä tämä johtuu, mutta yksi mahdollisuus on kuoleman 

kohtaamissa vaadittavien vastustusvoimavarojen olemassaolo, tai niiden puute.  

 

”Ihmiset kun ne tulee tänne, ne joko ne lähtee ihan heti pois tai sitten ne on 

sellaisia, jotka jää tänne niinku forever.” 

 

Vastustusvoimavaroja on myös mahdollisuus kohottaa, esimerkiksi vertaistuella. 

Sosiaalityöntekijällä on osastollaan muuta hoitohenkilökuntaa, joilta voi saada 

tukea vaikeissa tilanteissa. Lisäksi isot työnantajat järjestävät tarvittaessa psyykkistä 

tukea. Jotkut haastateltavista mainitsivatkin vertaistuen merkityksen: 

 

”Sitten se, että sen ahdistavan tunteen voi niinkun jakaa, se mun mielestä 

tekee… …täällä on kuitenkin hoitohenkilökuntaa, heille voi kertoa jotenkin 

ja jakaa sen, et sillon se ei tunnu, että ei ole yksin.”  

 

Vaikka kollegoiden vertaistuesta on varmasti apua, vaikuttaa syyt 

sosiaalityöntekijöiden jaksamiseen ja pärjäämiseen työssään analyysini perusteella 

olevan pääasiassa muualla. Alla olevissa alaluvuissa esittelen miten 

sosiaalityöntekijät kokevat työnsä olevan heidän hallinnassaan, kokevat 

ymmärtävänsä työtänsä sekä kuinka he kokevat työnsä merkitykselliseksi. Nämä 

kolme Antonovskyn teorian (1979) keskeistä rakennuspalikkaa –manageability, 

comprehensibility ja meaningfullness- selittävät, miten sosiaalityöntekijät jaksavat 

työssään. Teorian mukaan heille syntyy koherenssin tunne. Tämän koherenssin 
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tunteen takia sosiaalityöntekijät omaavat kovan vastustuskyvyn ulkoisille 

stressitekijöille, joita kuoleman kohtaaminen työssä aiheuttaa. Sosiaalityöntekijät 

pystyvät vastustuskykynsä takia keskittymään kuoleman sijasta elämään.  

 

”Mutta jotenkin tän työn kautta oppinut, sen että se kuolema on niin tähän 

elämään kuuluva luonnollinen osa-alue, että enää täällä työskentelyä ei 

pidä minään kummajaisena, vaan tää on ihan mun mielestä normaalia 

elämää. Ja täällä eletään paljon, täähän on minusta elämän osasto, ja 

potilaat nauraa, me nauretaan ja niin kauan kuin ihminen elää, niin sitä 

elää ja on se toivo. Että kuolema on sitten, kun se tulee se hetki, mutta 

vaikka on vakavasti sairas niin silloin eletään vielä ja keskitytään elämään 

ja siihen arkeen ja miten siitä parhaita selviydytään, ja kuolema tulee sitten 

jossakin vaiheessa meille kaikki taatusti.” 

 

6.2 Koherenssin tunne  
 

Kuoleman kanssa tekemissä oleminen muistuttaa elämästä. Se paistaa läpi kaikista 

tekemistäni sosiaalityöntekijöiden haastatteluista. Kuoleman, surun ja muun 

negatiivisen vastapainoksi putkahtaa ikään kuin automaattisesti elämä ja sen 

iloisuus.    

 

”Mulle riittää se ja luonto ja tää elämä, elämän kauneus. Mut mä pystyn 

irrottautumaan hyvin. Mä en kotona mieti, vaikka täällä ois mitä 

tapahtunut päivällä. Ja mä oon oppinut sen, että mä en… mä oon niinku 

niin monta kertaa luullut, että tämän kamalampaa ei voi olla, ja tämän 

perheen tragedia on niinku niin kamalaa että tämän kamalampaa ei voi 

olla, mutta sit mä huomannut, että voi ollakin vieläkin kamalampaa, niin 

jotenkin se on niinku opettanu, että elämä on epäreilua, eikä sitä voi hallita 
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ja meille kaikille tapahtuu tosi ikäviä asioita ja meidän on vaan tavalla tai 

toisella jatkettava elämää.”  

 

Hallittavuuden, ymmärrettävyyden ja merkityksellisyyden summasta syntyy henkinen 

tasapaino –koherenssi-, jota ei horjuta edes ihmisen kohtaamat vakavatkin stressitekijät. 

Koherenssi haastattelemillani sosiaalityöntekijöillä esiintyy siten, että onnistuvat 

negatiivisuuden ja kuoleman sijasta näkemään kolikon toisen puolen, elämän ja sen ilon.  

 

 ”On se [tämä työ] antoisaa. Et silloin kun ihminen joutuu –oli se sossu tai 

kuka tahansa- kohtaamaan kuolemista niin sillon tapahtuu semmosta 

terävöitymistä siinä omassa mielessä, että oma elämä korostuu, että mä 

elän ja oman elämän niin kuin värit syvenee, ja oman elämän merkitys 

syvenee, kun tajuaa ettei oo siinä tilanteessa missä se kuoleva on, jolle on 

jo ensimmäinen naula hakattu arkkuun. Sen takia tää työ tuo siihen oma 

yksityiselämään niin hirveästi, ja kokee elävänsä. Ja silloin kun sä tajuat, 

että elämässä on kuoleminen, elämisen merkitys korostuu. Se on henkisesti 

aikamoinen huume.”   

 

Kun sosiaalityöntekijän ajattelun keskiössä on elämä itsessään, on luonnollista, 

etteivät pienet murheet tunnu kovin merkittäviltä.  

 

”Se on poissa tästä työstä (keskusteluista) se turhuus. Ehkä se onkin tässä 

juuri parasta,….  mitä mä oon ajatellut että ihmisten arvomaailma on 

jotenkin kirkastunut sairasteluvuosien aikana, että se on jotenkin hioutunut 

jo semmoiseen niinku balanssiin. Osalla jos se tauti on pitkään kestänyt 

niin he on jotenkin hyvin avoimia ja vastaanottavaisia ja semmonen turha 

riisuttu pois.” 
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Parhaassa tapauksessa koherenttiuden tunne on niin voimakas, että 

sosiaalityöntekijän on mahdollista tutkia omia ajatuksiaan syvällisesti. Oman 

kuoleman tarkastelu on harvalle helppoa, ja se tuskin onnistuu, jos ihminen on 

henkisesti epävakaassa tilassa. Jos ihminen kuitenkin on koherentissa tilassa, voi 

oman kuolevaisuuden tutkiskelu olla erittäin hyödyllistä ja antoisaa. Lisäksi, se voi 

viedä ihmistä terveyden suuntaan Antonovskyn sairaus-terveys-jatkumolla.  

 

”Ei voi sanoa, että on sinut kuoleman kanssa, mutta on tutustunut 

kuolemaan näiden ihmisten ja elämäntarinoiden auttamana ja heidän 

välityksellään, ja tavallaan tässä työssä hän joutuu koko ajan myös 

pelaamaan sitä miten se vaikuttaa minuun ja mun ajatuksiin ja mun 

tuntemuksiin. Mä koen että kaikki nämä kokemukset täällä mitä näiden 

ihmisen välityksellä on saanut kuoleman kohtaamiseenkin, on auttanut 

mua ihmisenä ymmärtämään tätä elämää, ja sen salaisuutta ja ja 

uskaltautumaan lähestyä kuolemaa ja työskennellä jotenkin sen kuoleman 

kanssa, ja palastella sitä jotenkin, ja miettiä… vaikka tiedän ettei siihen 

koskaan voi valmistautua… mutta ainaki uskaltautunut nyt jotenkin 

tutustumaan siihen kuolemaan, ja se ei oo koskaan huono asia.” 

 

6.2.1 Merkityksellisyys 
 

Tärkein elementti koherenssin tunteen synnyssä on merkityksellisyyden kokemus. 

Merkityksellisyys on motivoiva, eli aktivoiva tekijä, jota ilman sosiaalityöntekijät 

tuskin jaksaisivat asettaa itseään päivästä ja vuodesta toiseen kuormittavaan 

ympäristöön. Tässä kontekstissa on hyvä muistaa, että sosiaalialan palkat ovat 

todella harvalle syy pyrkiä tai jäädä alalle.  
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”Oikeastaan niinku tässä yksikössä niin ne jotka jää, niin on pitkään ja 

jotenkin tuntuu, että se syy siihen on, että tämän työn on pakko olla jollain 

tapaa palkitsevaa, rahahan se ei voi olla.” 

 

Rahan sijaan motivaatio työskennellä sairaalassa vakavasti sairaiden ja kuolevien 

potilaiden kanssa tulee muualta.  

 

”Joo, se on mun mielestä kyllä tän työn paras puoli, joka tekee sen et 

täähän on ihana työ, kun pystyy auttamaan ihmisiä, sairaita ihmisiä. Et voi 

itse ajattella näin, et toi oli aika pieni asia, mut sillee pienillä asioilla voi 

olla todella suuri merkitys ja itsekään ei aina ymmärrä sitä. Sit kun ne 

omaiset tai se potilas tulee sulle ”voi kiitos sulle, et kun sä autoit siinä ja 

siinä”. Se voi olla joku aika pienikin asia mut kun ne ei jaksa eikä kykene 

niin sellainen asia on todella merkityksellinen.” 

 

Kysyttäessä, kaipaako eräs sosiaalityöntekijä joskus töihin helpommalle osastolle, 

hän vastaa:  

 

”En ikinä. Niin oudolta kun tää kuulostaakin, niin ne [surulliset 

potilaskohtalot] on kuitenkin tämän työn niinku se merkityksellinen juttu.”    

 

Sosiaalityöntekijät saavat itse työstään valtavan paljon positiivista ja kokevat työn 

nautinnolliseksi ja antoisaksi. Potilaan auttaminen on vain yksi osa työn antoisuutta. 

Auttaessa potilasta työntekijät kokevat itsekin olevansa saajapuolella.  

 

”Sanotaan pääsääntöisesti, että on hyviä kokemuksia, että on…. mä koen 

tän työni tosi merkitykselliseksi. Vaikka mä tavallaan teen potilaan hyväksi 
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sitä työtä ja toivon aina, että potilas tulee autetuksi, mut mä saan samalla 

siitä työstä itse tosi paljon. En tiedä mistä syystä mä näin sen koen, mutta 

ehkä mä oon aina viihtynyt paremmin syvien vesien äärellä. 

Hyviä keskusteluja saatu aikaiseksi, ja ymmärtääkseni se on ollut 

molemminpuolista.”  

 

Sosiaalityöntekijä tuntee kyllä, onko kohtaaminen ollut onnistunut. Onnistunut 

kohtaaminen näkyy useimmiten potilaan kasvoilla kiitollisuutena, kyyneleiden kera 

tai ilman. Lämmin tunne on molemminpuolinen ja se kestää pitkään.    

 

”Semmoiset on jäänyt mieleen, joita on ehkä sitten saattanut käydä 

katsomassa myös ja jatkohoitopaikassa, kun on nimenomaan pyydetty. 

Niin sitten on mennyt tavallaan vielä sitten siellä ikään kuin 

hyvästelemään.” 

 

Miten kuolema koetaan osana sosiaalityön arkea? Ymmärtävätkö sosiaalityöntekijät 

kuoleman luonnollisena osana hoitoprosessia. On ymmärrettävä, että sosiaalityöntekijän 

työ palliatiivisten potilaiden kanssa voi olla erittäin vaikeaa.  

Kaikista haastatteluista välittyi sosiaalityöntekijöiden aito halu tehdä kaikki mahdollinen 

potilaan hyväksi, riippumatta yksittäisen potilaan tarpeiden laadusta. Juuri tämä vahva 

tunne auttaa potilasta hänen elämänsä loppuhetkillä, ja sai minutkin alun perin tutkimaan 

aihetta.  

 

”Se että asiakasta kuullaan ja asiakas tulee kuulluksi. Ja kertoo mitä hän 

tarvitsee, mitä hän haluaa, minkälaista apua hän haluaa. Ja ettei hän jäis 

yksin itse asioiden kanssa. Se on mun mielestä kaikista tärkeintä, että 

asiakas tulee autetuksi.” 
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Auttamalla muita ihmisiä sosiaalityöntekijät kokevat voimaantumista. Ihmisten 

auttaminen on varmasti antoisaa muissakin yhteyksissä, mutta palliatiivisten 

potilaiden kanssa vaikuttaa siltä, että työ on antoisaa syvällisemmällä tasolla.  

 

 

”Tärkeintä on se, että mä oon auttamassa sellaisia ihmisiä, jotka on niin 

vaikeassa elämäntilanteessa, et niillä on ihan semmoisia 

perustavanlaatuisia kysymyksiä elämästä. Tää elämänvaihe on niin 

erityinen ja vaikee, et jos siinä voi olla avuksi, niin se antaa merkityksen 

tunnetta tälle työlle.”  

 

”Se että asiakasta kuullaan ja asiakas tulee kuulluksi. Ja kertoo mitä hän 

tarvitsee, mitä hän haluaa, minkälaista apua hän haluaa. ja ettei hän jäis 

yksin itse asioiden kanssa. Se on mun mielestä kaikista tärkeintä, että 

asiakas tulee autetuksi.” 

 

6.2.2 Ymmärrettävyys 
 

Vaikka potilaalle vakava sairaus on aina pysäyttävä tapahtuma elämässä, 

sosiaalityöntekijälle kuratiivisten potilaiden kanssa työskentely voi olla helppoa, ja jopa 

kevyttä kun sitä vertaa palliatiivisiin. Kysyttäessä haastatteluissa sosiaalityötä määrittävistä 

piirteistä, potilaan taudin ennuste nousi esiin. Jos potilaan tuleva kuolema on 

sosiaalityöntekijän tiedossa, kuoleman sivuuttaminen potilastyössä ei käytännössä ole 

mahdollista. Palliatiivinen diagnoosi antaa siis ehdot terveyssosiaalityön luonteelle. 

Sosiaalityöntekijän on ymmärrettävä, joskus rivien välistä lukemalla, mikä kussakin 

palliatiivisen potilaan kohtaamisessa on tärkeää.  

 

”Mitä ikinä vaan voi tehdä, että siitä lopusta tulisi mahdollisimman hyvä sille potilaalle, niin 

on se eri juttu, kun hakea vaikka jotain sairauspäivärahaa parantuvalle potilaalle. Niin kyl 
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siinä on semmoinen tietty kunnioitusta tai täytyy lukea rivien välistä, ja on sitä enemmän 

hereillä, ei sille voi mitään.”  

 

Sairauden laatu vaikuttaa tapaan, jolla sosiaalityöntekijä kohtaa potilaan sekä siihen, 

kohdataanko potilasta ollenkaan. Yksinkertaiset tapaukset hyväkuntoisen potilaan kanssa 

voivat hoitua kokonaan ilman tapaamista, mutta potilaan ollessa huonossa kunnossa, 

yksinkertaisenkin asian hoitaminen kasvotusten koetaan tärkeäksi.   

 

”Ehkä se eroavuus [työn tekemisessä] sitten löytyy vähän siitä tavasta, millä sitä työtä 

tehdään. Ne erot liittyy siihen juuri, että kaikki ihmiset joita sosiaalityöntekijät tapaa, niin on 

hyvin vaikeassa ja koskettavassa elämäntilanteessa.”  

 

On hyvä pitää mielessä, että sosiaalityön luonne muuttuu pitkäaikaisen potilassuhteen 

aikana. Alussa tarjottu apu saattaa liittyä käytännön asioihin kuten sairauslomiin, kun taas 

kuoleman lähestyessä työn psykososiaalisen tuen tarve korostuu. Jos sosiaalityöntekijä ei 

ymmärrä kuinka hänen tulisi sopeutua eri tilanteissa oleviin potilaisiin, ei hänestä olisi paljoa 

hyötyä.  

 

” Nää potilassuhteet kestää vuosikausia, voiko sanoa parhaimmillaan tai pahimmillaan. Et 

se ei oo semmonen että yksi kerta tavataan sitten asia hoidettu, vaan siinä eletään… saattaa 

olla sairauden alkuvaiheesta sinne ihan melkein viimeisiin hetkiin saakka sitä potilaan 

elämäntarinaa.” 

 

Omat haasteensa tuo joidenkin sairauksien nopea eteneminen. Jos palliatiivisen 

diagnoosissa luvataan elinaikaa vain muutamia viikkoja tai kuukausia, voi 

sosiaalityöntekijältä pyydettyyn apuun liittyä sekä arkisia, että syviä, kuoleman luonteeseen 

liittyvä elementtejä.  
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”Että on ollut niin vaikea, nopea aggressiivinen tauti, että asiakas tuolla on jo tajuttomana 

et sitten omainen saattaa tulla hädissään, että mitä nyt tehdään ja mitä tässä minun kuuluu 

tehdä. Ja ei oo kokemusta kuolemasta tai mitä tapahtuu kuoleman jälkeen, mitä pitää nyt… 

miten rahat riittää, kenen tililtä maksetaan laskut ja semmosta ihan käytännön työtä.” 

 

Näissä tilanteissa on toivottavaa, että sosiaalityöntekijällä on riittävä lääketieteellinen 

ymmärrys potilaan tilanteesta. Koska sosiaalityöntekijöiden ymmärrys potilaskertomusten 

lääketieteellisestä kielestä on rajallista, on sujuva vuoropuhelu hoitohenkilökunnan kanssa 

arvokasta.  

 

Työn arkeen liittyy vääjäämättä kuolema, ja kuoleman käsittely sekä pyrkimys sen 

ymmärtämiseen luovat omat hyödyt ja haasteet. Osa sosiaalityöntekijän kohtaamista 

tapauksista ovat niin surullisia tai muulla negatiivisella tavalla mieleenpainuvia, että niitä on 

lähes mahdoton jättää työpaikalle. Potilastyössä tarvittava tilannetaju on vain osa 

sosiaalityöntekijän tarvitsemaa pyrkimystä ymmärtää kuolemaa. Kuoleman ja surullisten 

ihmiskohtaloiden ollessa osa arkea, sosiaalityöntekijä ei voi välttyä kuoleman 

käsittelemiseltä myös henkilökohtaisella tasolla. Kuoleman käsittely henkilökohtaisella 

tasolla on ollut erittäin tärkeää jokaisella haastattelemalleni sosiaalityöntekijälle. Kuitenkin 

surulliset potilaskohtalot toimivat usein katalyytteinä, jotka saavat sosiaalityöntekijät 

miettimään kuolemaa henkilökohtaisella tasolla.  

 

”Joo se asu kotona ja siellä kotonakin oli joko xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vanhemmat, tai 

joku vanhemmista, se oli aika hankalaa. Ja tota tällainen muistuu mieleen, et (potilas) joka 

tavallaan oli ollu jo hyvin hyvin sairas, ja vanhemmat eivät ole kyenneet lähettämään tätä 

henkilöä sitä lääkäriin, ja hän sitten kuoli täällä.” 

 

Mieleenpainuviin tapauksiin liittyy usein lapsia. Nämä tapaukset tuottavat konkreettista 

työtä esimerkiksi lastensuojeluilmoitusten muodossa, mutta suurin vaikutus työntekijään on 

henkinen kuormitus.  
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”Täällä kävi toissa päivänä äiti, joka tavallaan ei voinut kertoa lapsille, et nyt hänellä on 

(sairaus), joka on kans nyt (xxxxx). Ne huomas sen sitten, kun äidin (xxxxx xxxx xxxx). Sit hän 

kertoi. Hän ei pystynyt heti kertomaan, koska hän sanoi että hän muuten itse rupee 

itkemään ja hän ei myös pysynyt heti kertomaan omalle äidilleen.”  

 

Lisäksi kun sosiaalityöntekijät ovat päivittäin tekemisissä sairauden ja kuoleman kanssa, on 

sitä vaikea olla näkemättä työn ulkopuolella, oli siihen aihetta tai ei.  

 

”Mut kyllähän se täytyy sanoa, että kun tässä yksikössä työskentelee niin tieto lisää tuskaa. 

Esimerkiksi jos läheisellä on jotakin pientä, niin väsyneenä tulee mieleen, että nyt oireet 

kuulostaa siltä, et olisko se vaikka (vakavaa sairautta). Tai jos vaikka läheinen sairastuu 

(vakavaan sairauteen) niin sit valitettavasti niin paljon keissejä on jo tässä tullu … tässä 

matkan varrella et tietää mitä merkit merkitsee, ja se ei tokikaan oo hyvä.” 

 

Palliatiivisten potilaiden kanssa työskentelyssä kuolema on aina keskeisesti osa työn arkea, 

oli potilas tietoinen kuolemasta tai ei. Sosiaalityöntekijä tulee myös käsitelleeksi kuolemaa 

ja sen merkitystä potilaan näkökulman lisäksi omasta elämänsä perspektiivistä. Tulkinnat 

kuolemasta ovat subjektiivisia, mutta haastattelemani sosiaalityöntekijöiden puheet olivat 

kuitenkin melko yhtenäisiä.   

 

”Pitää ymmärtää se, että se [kuolema] on niinku elämän merkityksellisin kohta syntymän 

jälkeen.”  

 

Työn luonteen takia vakavien asioiden pohtimiselta ja niiden käsittelyyn pyrkimiseltä ei voi 

välttyä. Ne nousevat esiin väkisin, oli niihin valmis tai ei. Kun itse ajauduin harjoitteluun 

palliatiivisten potilaiden pariin, en osannut hahmottaa, millaista työ kuoleman lähellä olisi. 

Jos työnantajat kertoisivat rekrytointi-ilmoituksissa rehellisesti, millaista työ on ja millaisia 
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ajatuksia se saattaa herättää, karsiutuisi todennäköisesti iso osa jo valmiiksi harvoista 

hakijoista pois.  

 

”Mä en oo kohdannut kauheesti läheisten piirissä kuolemaa niin tota, kyl siinä on jotenkin 

selvitettävä se oma ja läheisten kuolema, teoriassa ainakin. Eihän se käytännössä sitten niin 

toimi, mutta jollain tapaa se on selvitettävä, että sä pystyt sitten ne asiat puhumaan 

potilaiden kanssa ja omaisten kanssa.”  

 

Seuraava kommentti kuvaa minusta erittäin hyvin työtä palliatiivisten potilaiden kanssa. 

Kuratiivisten potilaiden tarpeet liittyvät usein sosiaalietuuksiin ja ns. tavalliseen elämään, 

jotka eivät välttämättä ole yhtä korkealle priorisoituja palliatiivisilla potilailla. Tämän takia 

sosiaalityöntekijä, joka on työskennellyt vain kuratiivisten potilaiden kanssa, saattaa 

sivuuttaa oleellisimmat asiat potilastyössä palliatiivisten potilaiden kanssa.  

 

”No mä luulen, että tää on sellainen [työ], että tässä ei ihan sellainen sosiaaliturvateknikko 

riitä, et se on semmoista asian välttelyä ……. silloinhan se on sitä vähän samaa torjuntaan 

kuin mitä potilaallakin voi olla, ettei niitä todellisuuksia uskalletaan nostaa.” 

 

Vaikka työ on todella vaativaa, tarjoaa se myös paljon tekijälleen. Jotkin oivallukset, joita 

työssä voi saada omaan elämään liittyen ovat mittaamattoman arvokkaita ja hankalasti 

saavutettavissa.  

 

”Ei niitä (elämän realiteetteja) kyseenalaista enää. Ei sitä varmaan meistä kukaan elä 

ideaalitilanteessa. Mikään ei ole varmaa ja ne [huonot] asiathan voi kohdata ketä tahansa 

meitä.”  

 

 



45 
 

6.2.3 Hallittavuus 
 

Palliatiivisten potilaiden hoitotyöhön kuuluu myös paljon sellaista, jota ei voi oppia 

kuin altistamalla itseään vaikeisiin tilanteisiin. Sosiaalityön opintoihin ei sisälly 

paljoakaan terveyssosiaalityötä, mutta ihmisen kohtaamisen tärkeyttä korostetaan 

aivan opintojen alusta saakka. Palliatiivisten potilaiden tarvitsema tuki saattaa olla 

erittäin monipuolista. Hän saattaa tarvita käytännön apua asioiden hoidossa sekä 

psyykkistä tukea kuoleman edessä. Jotta sosiaalityöntekijä pystyy hallitsemaan 

tilanteen, on hänen hallittava potilaan tukeminen usealla tasolla. Arjen säilymisen 

takaaminen ja tukeminen elämänhalun säilyttämisen kanssa, potilaan sekä 

läheisten kanssa ei ole helppo tehtävä.    

 

”En tiedä, mutta jos sitten puhutaan ihan siitä palliatiivisen hoidon 

loppuvaiheessa, jolloin se kääntyy sitten saattohoidon puolelle, niin 

tokihan se [sosiaalityö} silloin eroaa. Ihminen on saattanut kulkee pitkän 

polun ja niinku kroonisen sairauden myötä ja monet asiat on selkiytynyt jo, 

mutta sitten se, että miten niistä viimeisistä päivistä tehdään kumminkin 

sellaisia että kannattaa elää, et se arki turvataan oli se sitten kotona tai 

sairaalassa. Ja plus sitten se läheisten henkinen jaksaminen siinä potilaan 

tukena ja tarvittavat palveluverkot siinä. Ehkä siinä se semmonen arjen 

säilyminen entistä enemmän tulee mukaan kun on viimeisistä vaiheista 

kyse.” 

 

Palliatiiviseen hoitoon sisältyy paljon muutakin, kuin pelkkä kuolema. Hoito saattaa 

olla pitkä prosessi, jonka aikana on paljon käytännön asioita organisoitavana. 

Prosessin aikana saatetaan hoitaa arkisia asioita kuten etuuksia, mutta kuoleman 

lähestyessä myös sosiaalityöntekijän vastuualueelle kuuluvat asiat muuttuvat 

synkemmiksi. Potilaan kaipaama tuki saattaa muuttua kirjaimellisesti elintärkeäksi, 

eikä sosiaalityöntekijällä ole silloin varaa epäonnistua.   



46 
 

 

”Ehkä siinä vaiheessa, kun siirrytään palliatiiviseen hoitoon, ja syntyy se 

ymmärrys, että et nyt tää mun sairaus ei parane, että tätä ei voida enää 

hoitaa, niin silloin herää se kysymys, et mitä nyt tapahtuu. Mitä me 

voidaan tehdä, ja saako jostakin apua, et kuka meitä auttaa ja ruvetaan 

pohtimaan sitä, että haluaako olla mahdollisimman pitkään omaisten 

tukeminen kotona vai haluaako ehdottomasti jo lähteä sitten miettimään 

sitä, että miten sit kun mä en kotona pärjää, kuka mua hoitaa.” 

 

Palliatiivisten potilaiden kohdalla esiin nousevat eri eettiset asiat kuin kuratiivisten 

kanssa. Tapaukset vaihtelevat luonnollisesti paljon keskenään, ja osa niistä on 

sosiaalityöntekijälle kuormittavia. Antonovskyn teorian mukaan sosiaalityöntekijän 

kokemaa kuormittavuus kasvaa, kun hän menettää tilanteen hallittavuuden 

tunnetta. Näin saattaa käydä esimerkiksi silloin, kun hän on vahvasti eri mieltä 

potilaan oman tahdon kanssa.  

 

”Mutta tokihan sellaiset koskettaa jossa niin kun potilas ei halua että 

läheisille kerrotaan ne on aika haastavia koska tota läheisten pitää sen 

asian kanssa elää. Ja läheiset, tottakai ne jollain tasolla vaistoaa. Mutta jos 

potilas sanoo, että kellekään ei saa kertoa ja esimerkiksi on alaikäisiä 

lapsia niin ne on sit toki sillai rankkoja, koska sitähän pitää 

lastensuojeluilmoitukset tehdään ja muut, niin ne on ehkä semmosia 

haastavia haastavia juttuja.”  

 

Vaikka työ onkin haastavaa, ei vastuksissa esiintynyt mitään, mikä viittaisi siihen, 

etteivät sosiaalityöntekijät pärjää haasteiden edessä. Päinvastoin he kokivat, että 

työ on heidän hallinnassaan, vaikka olosuhteet ovat joskus haastavat. 

Haastavissakin tilanteissa he tuntuvat kuin itsestään tunnistavan sekä oikeat, että 

väärät toimintatavat.  



47 
 

 

”Se, että tänne voi tulla ja täällä tulee sellainen tunne, että potilas tulee 

kuulluksi ja nähdyksi ja koetuksi kuolevana potilaana. Välillä sieltä tulee 

sellaista, ´että ei sulle mitään käy, että älä nyt höpsi, että kyllä jotain 

keksitään´. Kyllä se näin on, et siellä on paljon kieltämistä ja sit semmosta 

niinku vääränlaista rohkaisemista ja semmoista tsemppihengen 

nostamista mikä ei niinku… se voi toisille olla tarpeen mutta aika monet 

kaipaa sitä, että nähdään siinä kuoleman alastomuudessa.” 

 

Työ on haastavaa monella eri tavalla. Joskus sosiaalityöntekijän on vain odotettava, 

että potilas itse on valmis tai kykenevä käsittämään oman lähestyvän kuolemansa. 

Vaikka työssä on kiire, on asioita, joiden aikatauluun sosiaalityöntekijä ei voi 

vaikuttaa. Iso osa työn arkea on antaa potilaalle aikaa ja tilaa. Ymmärrys siitä, miten 

ja milloin potilaalle tulee antaa tilaa ja aikaa, tulee sosiaalityöntekijälle kuin 

itsestään. Kysyttäessä he eivät osanneet vastata siihen, mistä tietää mikä on oikea 

tapa toimia.  

 

”Tai sitten se, kun näkee, että sitä tietoa ei pysty käsittelemään, et se on 

semmosta torjuntaa, ja ihminen haluaa keskittyä työelämään tai toimia 

niin kuin siinä arjessa, ja tietää että se kolahtaa se todellisuus vastaan ja 

sit tulee vaikeuksia. Ne on niitä haastavia ja ne on aika tavanomaista 

loppujen lopuks.”   

 

Kenties tärkein hallittavuuteen liittyvä aspekti on se, että sosiaalityöntekijän on 

hallittava myös itsensä. Kiireellä saa tapettua hyvän ja merkityksellisen kontaktin 

potilaan kanssa. Hyvään kohtaamiseen kuuluu rauhallisuus, jokin tietty nöyryys 

vallitsevien olosuhteiden äärellä sekä ennen kaikkea aitous ja halu hyvään 

kohtaamiseen.  
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”Koskaan ei saa olla kiire silloin kun heitä tapaa. vaikka sitä aikaa ei ois 

niinku minuuteissa paljon, mutta ei aina tarvita sitä aikaa niin paljon, 

mutta se miten sä sijoitut siihen tilanteeseen, miten kohtaa asiakkaan, 

joskus se 10 minuuttiakin voi riittää, siinä saadaan paljon aikaan, kun 

kuuntelee ja kuulee.”  

 

6.3 Salutogenia – kohti terveyttä 
 

Kuoleman parissa työskentely liikuttaa sosiaalityöntekijöitä kohti terveyttä 

Antonovskyn salutogeenisessa mallissa. He pystyvät löytämään iloa ja hyvän olon 

tunnetta jopa erittäin surullisista tilanteista, mutta ennen kaikkea kuoleman 

käsittely auttaa heitä oman henkisen hyvinvoinnin kanssa.   

 

”Sanotaan joku ihminen, joka on sinut sen [kuoleman] kanssa, niinku 

kertoo et mä oon suunnitellut [elämän päättymisen], mä oon elänyt hyvän 

elämän ja mä oon puhunu lasteni kanssa ja se tuntuu ihanalta, jos on 

sellainen huolehtiva perhe....   …se tuntuu niinku sillon hyvältä. ” 

 

Toinen sosiaalityöntekijä saa työskentelyn kuolevien potilaiden kanssa 

kuulostamaan kadehdittavan hienolta:  

 

”Se [kuoleman käsittely] menee niin itsestään selvänä, että lähdetään 

kotiin ja mennään koiran kanssa ulos ja katotaan, että ihanaa, auringon 

auringonpilke tuolla.” 
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Tämän tutkimuksen tulokset tiivistyvät hienosti seuraavassa sitaatissa. Kuoleman 

käsitteleminen antaa elämänvoimaa sekä ymmärrystä elämästä, toisin sanoen 

henkistä terveyttä.  

 

”Kun ollu joku onnistunut kohtaaminen ja on saatu asiat hienosti hoidettua 

ja nähnyt että asiakas on tosi tyytyväinen, ja rauhallisella mielellä ja 

ahdistus on hellittänyt, niin mä olin sillon niin iloinen ja onnellinen, et 

musta tuntuu et mä jaksan sitten taas painaa. Mä saan voimaa tästä 

työstä jostakin kummallisesta syystä. Tää ravitsee mua. Mulla on joku 

sellanen sielu, joka kaipaa tämmöistä ravintoa.   

Kyllähän tää on niinku aika siunattu työ sillä tavalla, että jos siitä voi itse 

saada näin paljon ymmärrystä elämään.” 

 

 

 

6.4 Tulosten yhteenveto  
 

Tässä luvussa esittelin tutkimukseni keskeiset tulokset. Molemmat tutkimuskysymykseni -

”Miten potilaan lääketieteellinen tila vaikuttaa sosiaalityöhön?” sekä ”Millaista on 

työskennellä kuolevien potilaiden kanssa?”- tulivat vastatuiksi. Lyhyesti, potilaan 

lääketieteellinen tila vaikuttaa sosiaalityöhön ratkaisevasti silloin, kun potilas on 

kuolemansairas. Kuolema kuormittaa sosiaalityöntekijää, mutta sen dominoiva vaikutus on 

sen tuottama merkityksellisyyden tunne. Työ kuolevien potilaiden kanssa koettiin 

merkitykselliseksi, joten kuoleman läsnäololla oli myös myönteisiä vaikutuksia tehtyyn 

sosiaalityöhön. Merkityksellisyyden tunne on osa rakennetta, jossa sosiaalityöntekijälle 

syntyy koherenssin tunne. Koherenssin tunteen omaava sosiaalityöntekijä on myös 

vastustuskykyisempi stressitekijöille, jota kuoleman kohtaaminen siis myös on. Tästä syntyy 

positiivinen kierre, jossa merkityksellisyys johtaa koherenttiuden tunteeseen, joka 
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puolestaan nostaa vastustusvoimavaroja, jotka suojelevat terveyssosiaalityöntekijää 

kuoleman kohtaamisen kuormittavilta puolilta.  Tämä on esitetty graafisessa muodossa 

kuviossa 4. 

 

 

KUVIO 4 KUOLEMAN VAIKUTUS TERVEYSSOSIAALITYÖHÖN. 

 

Tärkein vastaus toiseen tutkimuskysymykseen on, että työ kuolevien potilaiden parissa 

pakottaa sosiaalityöntekijän käsittelemään kuolemaa henkilökohtaisella tasolla. Tässäkin 

tapauksessa kuoleman läsnäolo työssä on positiivinen asia, sillä kuoleman käsitteleminen on 

henkistä hyvinvointia edistävä asia. Kuoleman kanssa sinut oleva ihminen siirtyy kohti 

terveyttä salutogeenisessa mallissa, joka esitetään kuvassa 4.   

Salutogeenisen mallin kannalta tuloksissa on keskeistä huomioida myös se, että työ 

kuolevien potilaiden kanssa on merkityksellisen lisäksi hallittavaa ja ymmärrettävää.  

 

Kuolema

Merkityk-
sellisyys

Koheren-
tiuden 
tunne

Vastustus-
voimavarat

Stressi
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   7 POHDINTA 
 

Tämän tutkimuksen ensimmäisessä luvussa esitin näkemyksen siitä, minkä takia työ 

kuolevien potilaiden kanssa eroaa muusta potilastyöstä sekä miksi tätä aihetta tulisi tutkia. 

Toisessa luvussa esitin tutkimuskysymykset, joiden avulla pyrin tekemään pesäeroa 

työskentelyssä kuolevien ja parantuvien potilaiden kanssa sekä osoittamaan, mistä tekijöistä 

tämä ero muodostuu. Kolmannes luvussa kävin läpi aiheeseen liittyvää aiempaa tutkimusta. 

Neljännessä luvussa esittelin tutkimukseni teoreettiset raamit, viidennessä käyttämäni 

tutkimusmetodit ja kuudennessa keskeiset tutkimustulokset. Tässä seitsemännessä luvussa 

pyrin niputtamaan yhteen tutkimuksen vaiheiden tärkeimmät huomiot ja seuraavassa, 

viimeisessä luvussa pyrin antamaan lukijalle ajatuksia siitä, mitä merkitystä tällä 

tutkimuksella on ja miten sitä voisi hyödyntää tulevaisuudessa.  

 

Tutkimuksen ensimmäisessä kappaleessa esitin ajatuksen, että työ kuolevien potilaiden 

parissa sisältää ”jotain erityistä”, joka tekee siitä antoisaa työntekijälle. Ajatus juonsi 

juurensa omista kokemuksistani työskennellessäni kuolemansairaiden potilaiden kanssa. 

Tutkimusaineisto tuki hypoteesiani. Tutkimusaineisto toi esiin, että tämä ”jokin” liittyi 

vahvasti työntekijän henkilökohtaiseen suhtautumiseen omaan kuolemaansa.  

 

Kuoleman läsnäolo arjessa muistuttaa työntekijää kuoleman vastakohdan –elämän- 

merkityksestä. Tästä perspektiivistä katsottuna, kuolemansairaiden potilaiden kanssa 

työskentelyä ei missään nimessä tulisi pelätä tai stigmatisoida, vaan pikemmin nähdä 

mahdollisuutena kiitollisuuteen ja arvostukseen omaa elämäänsä kohtaan.   

 

Molemmat tutkimuskysymykset – ”Miten potilaan lääketieteellinen tila vaikuttaa 

terveyssosiaalityön luonteeseen?” sekä ”Miten terveyssosiaalityöntekijät kokevat kuolevien 

potilaiden kanssa työskentelyn?” - saivat vastaukset kenties hieman eri lailla kuin olin 

odottanut.  
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Vastaukseksi ensimmäiseen kysymykseen muodostui, että kuoleman läsnäolo kuormittaa 

työntekijää, mutta se antaa työlle myös merkitystä, jälkimmäisen ollessa dominoiva 

vaikutus. Vaikka en tutkimuskysymyksiä muodostaessani olisi osannut pukea tätä ajatusta 

sanoiksi, en voi sanoa vastauksen yllättäneen minua.     

Vastaus toiseen kysymykseen sen sijaan oli odottamattomampi. En osannut hahmottaa, että 

kuoleman käsitteleminen henkilökohtaisella, pikemmin kuin ammatillisella tasolla, olisi niin 

keskeinen osa kuoleman parissa työskentelyä. Kuoleman kanssa tekemisissä oleminen saa 

työntekijän ajattelemaan omaa kuolemaansa, ja sitä kautta elämää. Tieto kuoleman 

läsnäolosta pakottaa työntekijän jollain tavalla elämään elämäänsä hetkessä. Monessa 

muussa ammatissa, jossa kuolema ei ole mitenkään läsnä, on paljon vähemmän tekijöitä, 

jotka muistuttaisi elämän rajallisuudesta/arvokkuudesta.  

 

Yllä oleva kappale on vastaus toiseen tutkimuskysymykseeni. Lisäksi se vastaa kysymykseeni 

”mikä on se positiivinen jokin?”, joka sai minut alun perin tutkimaan aihetta.    

  

Koin, että teoreettinen viitekehykseni fasilitoi tutkimuksen alkuasetelman ja keskeiset 

tulokset hyvin. Kuolema on terveyssosiaalityöntekijälle kuormittava tekijä, mutta kuitenkin 

myös merkitystä tuova ja hyvinvointia edistävä (salutogeeninen). 

 

Haastattelemani sosiaalityöntekijät kokivat työnsä merkitykselliseksi, hallittavaksi ja 

ymmärrettäväksi. Heidän vastauksistaan pystyy päättelemään, että nämä kolme 

koherenssin tunteen palasta olivat läsnä heidän työssään. Luku 6 –tulokset- sisälsi alaluvut, 

joissa lukijaa helpotettiin hahmottamaan näiden kolmen palasen läsnäolo. Vastauksista 

ilmeni myös sellaista sisäistä rauhaa, loogisuutta ja kokonaisvaltaista hyväksyntää, että 

tulkitsen haastateltavilla olevan koherenssin tunteen. Kuolema stressitekijänä tuli myös 

selkeästi esiin, kuten myös salutogeenisuus, eli haastateltavien kokema henkisen terveyden 

edistys, jonka he selvästi kokivat saavansa työstä kuolevien potilaiden kanssa.  
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Nämä tutkimuksessa esiin nousseet tekijät istuivat hyvin teoreettiseen malliin, joka 

puolestaan auttoi tulosten tulkinnassa ja jäsentelyssä. Sekä teoria että aineisto olivat 

ajoittain tutkimusta ohjaavia tekijöitä, joten tutkimus seurasi luvussa viisi esiteltyä 

abduktiivista mallia. Varsinkin tuloksia analysoidessa ja niiden järjestelyssä teorialähtöisyys 

oli ajoittain dominoiva tyyli. 

 

Kasvokkain suoritetut syvähaastattelut olivat tutkimusmetodina sopivat ja paremmat kuin 

esimerkiksi kyselylomakkeella suoritettu tutkimus. Lomakkeilla olisi toki ollut helpompaa 

kasvattaa otosta ja reliabiliteettia, mutta kuoleman kaltaisen hankalan asian käsittelyyn, ne 

eivät mielestäni olisi sopineet. Pidän erittäin epätodennäköisenä, että olisin saanut yhtä 

laadukkaita vastauksia haastateltavilta muilla tavoin, kuin kasvotusten keskustelemalla. 

Puhelinhaastattelut olisivat voineet tulla kyseeseen, mutta en usko, että nekään olisivat 

mahdollistaneet näin syvällisen aiheen vaatimaa laadukasta keskusteluyhteyttä, kuin 

kasvotusten tehdyt haastattelut.  

 

Lisäksi syvähaastatteluiden käyttäminen tavallisten haastatteluiden sijaan sai minut 

ymmärtämään ja muistamaan, että minun kannattaa korostaa haastateltaville, että kyseessä 

on pikemmin keskustelu, ei niinkään haastattelu. Tämä epävirallinen asetelma 

haastattelussa oli varmasti hyödyllinen, ja edesauttoi laadukkaiden vastusten saamisessa. 

Samoilla linjoilla ovat myös Tuomi & Sarajärvi, 2018 (s. 88-89). 

 

Haastateltujen sosiaalityöntekijöiden kokemukset eivät luonnollisesti edusta mitään 

absoluuttista totuutta. Ne ovat kuitenkin johdonmukaisia ja samankaltaisia, mikä lisää 

tulosten luotettavuutta. Samalla haastattelut ovat subjektiivisia kokemuksia ja 

kulttuurisidonnaisia. Toisessa kulttuurissa ihmiset saattaisivat ajatella ihan eri tavalla. 

Toisaalta ehkä kuolema nimenomaan on universaalia, ja ehkä vastaavia tuloksia tulisi myös 

muista kulttuurillisista konteksteista. 
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Tämän tutkimuksen tulokset olivat osittain linjassa aikaisemman tutkimuksen kanssa.  

Varsinkin mielestäni tärkein aiheesta aiemmin kirjoitettu teos, Reesen 2013 julkaistu kirja 

tulee saman tyyppisiin tuloksiin tämän tutkimuksen kanssa. Myös Reese kirjoittaa 

työntekijän omasta suhteesta kuolemaan sekä tästä seuraavasta henkisestä kasvusta. 

Hänkin näkee tämän keskeisenä osana työskentelyä kuolevien potilaiden parissa.  

Merkittävin eroavaisuus oman tutkimukseni ja Reesen kirjan välillä liittyy 

”myötätuntoväsymykseen”, josta hän kirjoittaa kattavasti. Sillä hän tarkoittaa käytännössä 

empatiavarastojen tyhjenemistä, joka voi seurata kuolevien kanssa työskentelystä. Tässä 

oma empiriani eroaa täysin Reesestä. Hän kuvaa vakaviakin ongelmia (päihteiden 

väärinkäyttö, syömishäiriöt, työnarkomania), joita stressaavat tilanteet kuolevien potilaiden 

parissa ovat aiheuttaneet (Reese 2013, s. 293). Omat haastateltavani päinvastoin kertoivat 

saavansa lisää energiaa kuoleman kohtaamisesta työssä.  

 

Bosma et al. pystyivät tutkimuksessaan identifioimaan 11 tärkeää ominaisuutta, jotka 

kuoleman parissa työskentelevällä sosiaalityöntekijällä tulisi olla. Nämä tämän tutkimuksen 

sivuilla 11-12 esitellyt piirteet ovat toki erittäin tärkeitä, mutta on mielestäni outo, että 

oman kuoleman käsittelyn tärkeys on jäänyt pois heidän listaltaan. Tätä mieltä olen siitä 

syystä, että tähän tutkimukseen haastatellut sosiaalityöntekijät nostivat oman kuoleman 

käsittelyn erittäin keskeiseksi.  

 

Kaiken kaikkiaan tutkimus kokonaisuudessaan sekä sen yksittäiset vaiheet onnistuivat 

odotusteni mukaisesti. Antonovskyn teoreettinen malli helpotti tarkastellessa sosiaalityötä 

kuolevien potilaiden parissa. Syvähaastattelut olivat sopivat aineistonkeruumenetelmä, 

joiden yhteydessä haastateltavat pystyivät kertomaan kokemuksistaan vapaasti ja rennosti. 

Sisällönanalyysin raameissa aineistosta oli miellyttävää etsiä kaikista olennaisimmat osat. 

Haastatteluista kerätty aineisto itsessään oli mielestäni varsin laadukas. Osittain tähän 

saattoi vaikuttaa oma kokemukseni kyseisestä työstä, jonka vuoksi osasin kysyä relevantteja 

kysymyksiä tästä kenties vaikeasta aiheesta. Kuitenkin ylivoimaisesti eniten aineiston 

laatuun vaikuttanut seikka oli haastateltavien henkilöiden kokemus, ammattitaito sekä 

avoin suhtautuminen tutkimukseen osallistumiseen. Haastattelemalla useampaa 
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terveyssosiaalityöntekijää tutkimuksen luotettavuus olisi mahdollisesti noussut. Pandemian 

alku haastatteluajankohtana kevättalvella 2020 oli yksi syy siihen, että en tehnyt useampia 

haastatteluita, mutta yhtä painava syy oli tehtyjen haastatteluiden laadusta kummunnut 

ajatus, että lisää haastatteluita ei tarvita.      
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET  
 

Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, miten erikoissairaanhoidossa suoritettava 

terveyssosiaalityö vaihtelee potilaan lääketieteellisen tilan myötä, sekä miten 

terveyssosiaalityöntekijät kokevat parantumattomien potilaiden kanssa työskentelyyn 

liittyvän kuormittavuuden. Tutkimuksessa kävi ilmi, että kuoleman läsnäolo on iso muutos 

työolosuhteissa, jolla on moninaisia vaikutuksia.  

  

Haastattelemani sosiaalityöntekijöiden työ kuolevien potilaiden parissa on tutkimustulosteni 

perusteella hallittavaa, ymmärrettävää ja merkityksellistä. Teorian mukaan (Antonovsky 

1979) se johtaa koherenssin tunteeseen, joka puolestaan johtaa muun muassa henkiseen 

hyvinvointiin. Tutkimustulosten perusteella sosiaalityöntekijät viihtyvätkin työssään ja 

eivätkä haluaisi vaihtaa työpaikkaa, ainakaan sairaalan sisällä.  

 

Onko muualla sosiaalityön kentällä yhtä hyvää tilannetta työssäjaksamisen ja viihtymisen 

suhteen? Esimerkiksi lastensuojelussa, estävätkö hyvin yleiset ylisuuret asiakasmäärät 

koherenssin tunteen syntymisen? Lastensuojelutyö on tietenkin merkityksellistä ja 

ymmärrettävää. Jatkuva kiire äärimäisten vaikeiden -joskus jopa henkeä uhkaavien- 

päätösten keskellä voi kuitenkin heikentää hallittavuuden tunnetta. Lastensuojelun 

työntekijöiden vaihtuvuus on suurta, mikä mahdollisesti kertoo siitä, että työntekijöiden 

yleiset vastustusvoimavarat eivät aina pärjää työn tuottamille stressitekijöille. Jos 

lastensuojelussa -tai muilla sosiaalityön sektoreilla saisi lisättyä työntekijöiden kokemaa 

työn hallittavuuden tunnetta, auttaisiko se työntekijöitä hallitsemaan stressiä ja 

mahdollistaisiko se koherenssin tunteen syntymisen? Miten koherenttiuden tunne näkyisi 

työntekijöissä tai asiakkaissa? Jos vaihtuvuus sosiaalityöntekijöiden keskuudessa on suuri, 

ovat kokeneet ja hiljaista tietoa omaavat työntekijät harvinaisempia.  
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Olisikin mielenkiintoista tutkia esiintyykö lastensuojelun työntekijöiden keskuudessa 

koherenssin tunnetta, ja voisiko Antonovskyn mallia soveltaa myös muille sosiaalityön osa-

alueille?   

Antonovsky mainitsee artikkelissaan (1996) myös salutogeenisen mallin taloudelliset hyödyt. 

Terveyden edistämien tulee paljon halvemmaksi, kuin sairauden parantaminen. Missä 

sosiaali- ja terveysalan rajapinnassa tehtävällä sosiaalityöllä voisi olla salutogeeninen eli 

terveyttä edistävä ja kustannuksia säästävä vaikutus? Ennaltaehkäisevän sosiaalityö ei 

tietenkään ole mikään uusi idea, ja sen tueksi löytyy runsaasti alan tutkimustietoa. (Toeg, et 

al, 2003 sekä Davies & Duckett, 2016).  

 

Lisäksi Reese & Raymar kirjoittavat taloudellisista hyödyistä, jotka vahva sosiaalityö 

mahdollistaa saattohoidossa. Olisi mielenkiintoista tutkia, olisiko Suomessa mahdollista 

säästää julkista rahaa vahvistamalla sosiaalityön asemaa kuolevien potilaiden kanssa, tai 

miksei erikoissairaanhoidossa laajemminkin.   

 

Sosiaalityöntekijät joutuvat varmasti monella muullakin sosiaalityön osa-alueella 

kuormittavien tilanteiden eteen, ei pelkästään terveyssosiaalityössä kuolevien potilaiden 

kanssa. Voidaankin kysyä, valmistavatko yliopisto-opinnot tulevia sosiaalityöntekijöitä 

kohtaamaan stressiä ja jopa ahdistusta aiheuttavia tilanteita. Tulisiko yliopistojen tarjota 

kursseja, jotka opettavat coping-tekniikoita tai muilla tavoin antavat opiskelijoille valmiuksia 

pärjätä haastavissa olosuhteissa?  

 

Tämä tutkimus on osoittanut, että merkityksellisyydestä, ymmärrettävyydestä ja 

hallittavuudesta syntyvällä voimakkaalla koherenssin tunteella on suojaava vaikutus, jolla 

kuormittavatkin tilanteet on mahdollista kääntää positiivisiksi. Sosiaalityön kentällä on 

runsaasti alueita, joissa työntekijä kohtaa kuormittavia tilanteita. Oikein käsiteltyinä tai 

hoidettuina on mahdollista kääntää näitä tilanteita voimavaroiksi. Kuormittavien tilanteiden 

kääntämistä positiivisiksi voi helpottaa, ymmärtämällä stressin ja sen vastustusvoimavarojen 

suhteen, sekä merkityksellisyyden, hallittavuuden ja ymmärrettävyyden tärkeyden työssä.    



58 
 

LÄHDELUETTELO 
 

Ala-Poikela, A., & Ravantti, M. (2014) Työn koherenssin tunne työhyvinvoinnin 

mittarina: Tutkimus koherenssin tunteesta työssä ja työkykyä edistävässä 

toiminnassa. Lapin yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:ula-201406231311   

Viitattu: 3.10.2020 

 

Alkema, K., Linton, J. M., & Davies, R. (2008) A study of the relationship between 

self-care, compassion satisfaction, compassion fatigue, and burnout among 

hospice professionals. Journal of Social Work in End-of-Life & Palliative 

Care, 4(2), 101-119. 

 

Antonovsky, A. (1979) Health, stress, and coping. San Francisco: Jossey-Bass. 

 

Antonovsky, A. (1996) The salutogenic model as a theory to guide health 

promotion. Health Promotion International, 11(1), 11-18. 

 

Berg, B. L., Lune, H., & Lune, H. (2004) Qualitative research methods for the social 

sciences Pearson Boston, MA. 

 

Berzoff, J., Lucas, G., Deluca, D., Gerbino, S., Browning, D., Foster, Z., & 

Chatchkes, E. (2006) Clinical social work education in palliative and end-of-life 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:ula-201406231311


59 
 

care: Relational approaches for advanced practitioners. Journal of Social Work 

in End-of-Life & Palliative Care, 2(2), 45-63. 

 

Boréus, K., & Bergström, G. (2000) Textens mening och makt: Metodbok i 

samhällsvetenskaplig textanalys. Studentlitteratur. Lund. 

 

Bosma, H., Johnston, M., Cadell, S., Wainwright, W., Abernethy, N., Feron, A. & 

Nelson, F. (2010) Creating social work competencies for practice in hospice 

palliative care. Palliative Medicine, 24(1), 79-87. 

 

Burish, T. G., & Bradley, L. A. (1983) Coping with chronic disease: Definitions and 

issues. Coping with Chronic Disease: Research and Applications, 3-12. 

Academic Press, New York.  

 

Callahan, A. M. (2009) Spiritually-sensitive care in hospice social work. Journal of 

Social Work in End-of-Life & Palliative Care, 5(3-4), 169-185. 

 

Christ, G. H., & Sormanti, M. (1999) The social work role in end-of-life care: A survey 

of practitioners and academicians. Social Work in Health Care, 30(9), 81-99. 

 



60 
 

Clark, R. C., Nguyen, F., & Sweller, J. (2011) Efficiency in learning: Evidence-based 

guidelines to manage cognitive load. John Wiley & Sons. Pfeiffer, An Imprint of 

Wiley, San Francisco (CA). 

 

Csikai, E. L. (2004). Social workers' participation in the resolution of ethical dilemmas 

in hospice care. Health & Social Work, 29 (1), 67-76. 

 

Csikai, E. L., & Raymer, M. (2005). Social workers' educational needs in end-of-life 

care. Social Work in Health Care, 41 (1), 53-72. 

 

Davies, L., & Duckett, N. (2016). Proactive child protection and social work. Learning 

Matters Ltd, London. 

 

Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt 

inom samhällsvetenskaperna. Andra upplaga. Studentlitteratur AB, Lund.  

 

Duodecim (2019) Kuolevan potilaan oireiden hoito. Terveyskirjasto. 

https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=khp00072  

Viitattu: 12.8.2020   

 

https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=khp00072


61 
 

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., & Wängnerud, L. (2017) Metodpraktikan–

Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Wolters Kluwer, Upplaga 5, 

101. Stockholm. 

 

Flick, U. (2013) The SAGE handbook of qualitative data analysis. Sage Publications 

Ltd, London. 

 

Fornaciari, C. J., & Lund Dean, K. (2009) Foundations, lessons, and insider tips for 

MSR research. Journal of Management, Spirituality and Religion, 6(4), 301-321. 

 

Gerbino, S., & Raymer, M. (2011) Holding on and letting go: The red thread of adult 

bereavement. Oxford Textbook of Palliative Social Work, 319-329. Oxford 

university press.  

 

Graneheim, U. H., Lindgren, B., & Lundman, B. (2017) Methodological challenges in 

qualitative content analysis: A discussion paper. Nurse Education Today, 56, 29-

34. 

 

Häkkinen, P., (2015) "Tärkeää on hyvän jakaminen ja antaminen niin, että siinä on 

sydän mukana". sosiaalityötä saattohoidossa - kuolevan ihmisen ja hänen 

läheistensä tukeminen sosiaalityön keinoin. Tampereen yliopisto. 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201512112525 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201512112525


62 
 

Viitattu: 23.11.2020 

 

Haslam, S. A., Jetten, J., O'Brien, A., & Jacobs, E. (2004) Social identity, social 

influence and reactions to potentially stressful tasks: Support for the self‐

categorization model of stress. Stress and Health: Journal of the International 

Society for the Investigation of Stress, 20 (1), 3-9. 

 

HUS, (2019) Palliatiivinen hoito kannattelee toivoa. Husari, 6/2019. 

http://niinidigi.kopioniini.fi/Husari_6_2019/page_5.html Viitattu 4.4.2020 

 

Johansson, K., & Lindahl, B. (2012) Moving between rooms–moving between life 

and death: Nurses’ experiences of caring for terminally ill patients in 

hospitals. Journal of Clinical Nursing, 21 (13-14), 2034-2043. 

 

Kovacs, P. J., & Bronstein, L. R. (1999) Preparation for oncology settings: What 

hospice social workers say they need. Health & Social Work, 24(1), 57-64. 

 

Kramer, B. J. (1998) Preparing social workers for the inevitable: A preliminary 

investigation of a course on grief, death, and loss. Journal of Social Work 

Education, 34(2), 211-227. 

 

http://niinidigi.kopioniini.fi/Husari_6_2019/page_5.html


63 
 

Levy, L. H. (1979). Processes and activities in groups. Self-help groups for coping 

with crisis, 234-271. Jossey-Bass, San Francisco. 

 

Lieberman, M. A., Borman, L. D., & Lieberman, H. N. (1979) Self-help groups for 

coping with crisis: Origins, members, processes, and impact. Jossey-Bass, San 

Francisco. 

 

Moore, N. (2006) How to do research: a practical guide to designing and managing 

research projects. Facet publishing. 

 

Peek, C. J., Baird, M. A., & Coleman, E. (2009) Primary care for patient complexity, 

not only disease. Families, Systems, & Health, 27 (4), 287. 

 

Radey, M., & Figley, C. R. (2007) The social psychology of compassion. Clinical 

Social Work Journal, 35 (3), 207-214. 

 

Reese, D. J., & Raymer, M. (2004) Relationships between social work involvement 

and hospice outcomes: Results of the national hospice social work 

survey. Social Work, 49 (3), 415-422. 

 



64 
 

Shneidman, E. S. (1978) Some aspects of psychotherapy with dying 

persons. Psychosocial Care of the Dying Patient, 201-219. McGraw –Hill, New 

York.  

 

Simons, K., & Park-Lee, E. (2009) Social work students' comfort with end-of-life 

care. Journal of Social Work in End-of-Life & Palliative Care, 5(1-2), 34-48. 

 

TENK, (2012) Tutkimuseettinen neuvottelukunta. Hyvä tutkimuseettinen käytäntö ja 

sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. 

https://tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf   Viitattu: 2.11.2020  

 

Toeg, D., Mercer, L., Iliffe, S., & Lenihan, P. (2003) Proactive, targeted benefits 

advice for older people in general practice: A feasibility study. Health & Social 

Care in the Community, 11 (2), 124-128. 

 

Tuomi, J., & Sarajärvi, A. (2009) Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: 

Kustannusosakeyhtiö Tammi. 

 

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2018) Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: 

Kustannusosakeyhtiö Tammi. 

 

https://tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf


65 
 

Werner, P., Carmel, S., & Ziedenberg, H. (2004) Nurses' and social workers' 

attitudes and beliefs about and involvement in life-sustaining treatment 

decisions. Health & Social Work, 29 (1), 27-35. 

 

Widerberg, K. (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Studentlitteratur. Lund. 

 

Zilberfein, F., & Hurwitz, E. (2003) Clinical social work practice at the end of 

life. Smith College Studies in Social Work, 73(3), 299-324. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

LIITTEET  
 

Liite 1  

Haastattelukysymykset 

 

Taustoittavat: 

Missä muualla olet työskennellyt sosiaalityöntekijänä? Sairaalassa tai muualla? 

Kuinka kauan olet ollut sosiaalityöntekijä? Kuinka kauan nykyisellä työpaikallasi?  

Millainen peruskoulutus sinulla on? Onko sinulla mitään lisä- tai jatkokoulutusta? 

 

Haastatteluiden aikana yleisesti: 

Kuvailisitko sosiaalityötä erikoissairaanhoidossa?  

Millaista työ sinun osastoillasi on verrattuna muihin sairaalan alueisiin? 

Minkälaisia potilaita sinun osastoillasi on?  

Mikä on mielestäsi tärkeää sosiaalityössä sinun osastoillasi?  

 

Erityisesti liittyen palliatiivisiin potilaisiin: 

Millaisia kokemuksia sinulla on työskentelystä kuolevien potilaiden kanssa? 

Mikä on tärkeää (kuolevien) potilaiden kohtaamisessa?  

Muistuuko jokin kokemuksesi kuolevien kanssa työskentelyssä erityisesti mieleen?  

Monen mielestä kuoleman parissa työskentely on raskasta. Miten sinä koet asian?  

Monen mielestä kuoleman parissa työskentely ei ole ainoastaan negatiivista. Miten sinä 

koet asian?   

Koetko työskentelyn kuolevien potilaiden kanssa haasteellisena?  
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Tuntuuko ikinä siltä, että et jaksa tai kestä olla tekemisissä kuoleman kanssa?  

Onko työ kuolevien parissa joskus antoisaa?  

Osaatko sanoa mikä tekee työstä kuolevien kanssa merkityksellistä tai antoisaa?  

Millainen on hyvä sosiaalityöntekijä kuolevien potilaiden kanssa toimiessaan?  

Millainen on huono sosiaalityöntekijä kuolevien potilaiden kanssa toimiessaan? 

Koetko eroa kuratiivisten ja palliatiivisten potilaiden kanssa työskentelyssä?  

Eroavatko kuolevien potilaiden avuntarpeet kuratiivisista potilaista?  

Kuoleva potilaat ovat arkea työssäsi. Miten koet asian? 

 

Lopuksi: 

Onko sinulla vielä jotain, jota haluaisit lisätä?  

 

 

 


