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1. Johdanto 
 

“It is incredible how much happiness, even how much gaiety, we sometimes had together after all 

hope was gone.” - C.S. Lewis 

 

Elämän kriisitilanteessa, puolison kuoleman lähestyessä, tunteet vaihtelevat epätoivosta toivoon, 

ahdistavasta surusta ilonhetkiin. Mikä auttaa jaksamaan kulkemaan loppumatkan puolison rinnalla? 

Selviytyminen puolison saattohoitoajasta eteenpäin on yksilöllinen kokemus, joka vaikuttaa lesken 

loppuelämään. Omaisen rooli on uuvuttava, mutta myös palkitseva. Omaisen tuki on inhimillistä 

toimintaa, jossa tavoitteena on hänen selviytymisensä tukeminen elämän kriisitilanteessa. 

Sielunhoidollinen apu kohdistuu eksistentiaaliseen hätään. Toivon näköalojen luominen on 

keskeistä. Sielunhoidollinen ja auttava kohtaaminen on merkityksellistä erityisesti silloin, kun omat 

henkiset voimavarat ovat koetuksella. Moniammatillinen tuki sekä läsnäolo ja kuunteleminen ovat 

auttajan toiminnan keskiössä. 

Palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa potilas ja hänen perheensä ymmärretään yhdeksi 

kokonaisuudeksi yhtenä käsitteenä, unit of care. Saattohoito rakentuu kuolevan potilaan ja hänen 

läheistensä kokonaisvaltaisesta hoidosta ja tuesta. Lähtökohtana on asiakaslähtöisyys, jossa kukin 

saattohoitoperhe kohdataan ainutlaatuisena yksikkönä. Avoin vuorovaikutus hoitohenkilökunnan 

kanssa luo turvallisuuden tunnetta koko perheelle.   

Saattohoidon ja palliatiivisen hoidon kehittämiseen liittyvät ohjeistukset lähtevät Maailman 

terveysjärjestön julkilausunnosta, jossa keskeistä on tasa-arvoinen hoito sitä tarvitseville. Lisäksi 

lääkäreiden ja hoidosta vastaavan henkilökunnan kouluttaminen on kehittämistyön ytimessä. 1 

Kehitystyö on ollut puheenaiheena sekä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piirissä että myös 

valtiovallan tasolla. Suomen piispat ottivat kantaa saattohoidon kehittämisen puolesta. Piispat 

totesivat, että oleellista saattohoidon kehittämisessä on valtakunnallinen tasa-arvoisuus. 2 Sosiaali- 

ja terveysministeriön asiantuntijaryhmä tuo esille ihmisten yhdenvertaisuuden saattohoitoon 

asuinpaikasta riippumatta. Asiantuntijaryhmän työ jatkuu laatimalla saattohoidon 

kehityssuunnitelmat ja laatukriteerit. 3 Kehitettäessä saattohoitoa kokonaisvaltaisuus täytyy 

huomioida ja arvioida hoidon hyvää laatua koko saattohoitoperheen näkökulmasta. 

 
1 WHO   
2 Piispojen kannanotto 2017. 
3 Sosiaali-ja terveysministeriö 2019. 
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Tutkimuksessani kohdistan mielenkiintoni puolisoiden selviytymiseen heidän läheisen 

saattohoitoaikana. 

Kiinnostukseni tutkimukseni aihetta kohtaan nousee omista kokemuksistani vanhempieni 

saattohoitoajoista. Arjessa jaksaminen tuntui raskaalta. Pienet ilahduttavat asiat, läheisten tuki sekä 

usko Jumalaan auttoivat. Sairaanhoitotyössä olen kohdannut saattohoitopotilaita ja heidän 

läheisiään. Kohtaamisiin on liittynyt paljon surua ja ahdistusta, mutta myös hymyä ja ilon hetkiä. 

Helsingin Sanomat lähetti kirjoituspyynnön omaisille ja tiedusteli heidän kokemuksiaan 

saattohoitokotijaksosta. Omaiset kertoivat, että tuohon ajanjaksoon mahtui myös positiivisia asioita, 

kuten iloista yhdessä oloa perheen kanssa sekä huumoria. 4 Olen pohtinut kuinka myönteiset 

tunteet, huumori ja nauru ymmärretään elämän kriisitilanteessa. Onko se jotenkin epänormaalia ja 

antaako se auttajalle jollakin tavalla väärän tavan käyttäytyä tilanteessa? Pastoraaliteologisessa 

tutkimuksessani positiivinen psykologia on hyvä keskustelukumppani. 

Kirjailija ja kristinuskon puolustaja C. S. Lewis toteaa kirjassaan A Grief Observed 

rohkaisevat ja lohdulliset sanat. Lewisin vastavihitty vaimo oli juuri sairastunut syöpään. Kaiken 

surun ja tuskan keskellä Lewis koki kuitenkin iloa ja riemua. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Aalto 2020, 28–29. 
5 Lewis 1964, 6. 
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2. Saattohoito ja selviytyminen 

2.1 Saattohoito 

Tutkielmaani taustoittava teoriaosuus rakentuu tutkielmaani läheisesti liittyvistä käsitteitä, 

selviytymiseen ja myönteisiin tunteisiin liittyvistä teorioista, sekä aikaisemmasta tutkimuksesta. 

Esittelen merkityskeskeiset selviytymiskeinot, joissa keskeisenä on myönteisten tunteiden 

esiintyminen kielteisten tilanteiden yhteydessä. Positiivinen psykologia esittää myönteisten 

tunteiden merkityksen ihmisen hyvinvoinnille ja on yksi keskeinen tutkielmaani taustoittava 

näkökulma. 

Tutkimukseni kohteena ovat leskien kokemukset puolisonsa saattohoitoajasta ja 

selviytymisestä. Perhetilanne tulee muuttumaan ja sisäiset roolimuutokset vaativat sopeutumista. 6 

Palliatiiviseen hoitoon erikoistunut lääkäri Päivi Hietanen toteaa, että tutkimusten mukaan vakavasti 

sairaan henkilön omaiset kokevat ahdistusta ja masennusta samoin kuin itse potilas. 7 

Saattohoidossa olevan läheiset joutuvat käymään lävitse muutoksia, joita lähestyvä kuolema 

aiheuttaa. Lääkäri Päivi Juhela korostaa omaisten osallisuutta kuolemansairaan omaisensa hoidossa. 

Hoitohenkilökunnan on tärkeää olla tietoinen perheen turvarakenteista ja kiintymissuhteista. 

Omaiset kokevat avuttomuutta, turvattomuutta ja pelkoa – tunteiden kirjo on erittäin moninainen. 8  

Kuolevan ihmisen suurin huolenaihe on omaisten ja erityisesti puolison selviytyminen 

raskaassa elämäntilanteessa. Tieto läheisen huomioimisesta myös osana saattohoitoa parantaa 

saattohoidossa olevan hyvinvointia. Ihminen fyysisenä, psyykkisenä, sosiaalisena ja henkisenä 

olentona tulee huomioida myös saattohoidossa. Nämä kaikki eri osa-alueet vaikuttavat toisiinsa. 

Kuolevan ihmisen psyykkinen pahoinvointi vaikeuttaa fyysisiä oireita, kuten kipua ja 

hengenahdistusta.  

Käsitteet saattohoito ja palliatiivinen hoito sekoittuvat usein keskenään. 9 Palliatiivisella 

hoidolla ymmärretään WHO:n määritelmän mukaan elämän loppuvaiheen hoitoa. Saattohoito on 

palliatiivisen hoidon loppuosa. Saattohoitolääkäri Juha Hänninen ymmärtää, että saattohoidossa on 

kysymys kuolevan ihmisen kuolemisen helpottamisesta. Kuolemiseen puututaan inhimillisellä 

otteella. 10 Tavoitteena on mahdollistaa kuolevalle ihmiselle niin hyvä ja täysipainoinen elämä kuin 

on mahdollista. 11 Palliatiivisessa hoidossa ei ole tarkoitus lyhentää eikä pidentää elämää. 12  

 
6 Juhela 2015, 280; Itkonen 2019, 51. 
7 Hietanen 2015, 247. 
8 Juhela 2015, 280–285. 
9 Aavaluoma 2016, 181; Hänninen 2014, 36. 
10 Hänninen 2014, 40.  
11 Salmela 2014, 55.  
12 Käypä hoito 2019; Kangasniemi, Pietilä & Saarto 2015, 215. 
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Suomalainen Lääkäriseura Duodecim määrittelee Käypä Hoito -suosituksissaan palliatiivisen 

hoidon oireenmukaiseksi hoidoksi, jossa kuolemansairas ja hänen perheensä on aktiivisen 

hoitamisen kohde. 13 WHO:n määritelmässä palliatiivisesta hoidosta korostetaan vakavasti sairaan 

ja hänen perheensä elämänlaadun parantamista. Hoidon tarpeen arviointi, suunnittelu ja toteutus 

kohdistuu sekä fyysisen, psykososiaalisen ja henkiseen hyvinvointiin. 14 Saattohoidon ja 

palliatiivisen hoidon määritelmät eivät sisällöllisesti eroa kuolevan potilaan ja hänen läheistensä 

hoidon sekä tuen näkökulmasta. 

Tutkimustehtäväni kannalta saattohoidon ja palliatiivisen hoidon erottaminen ei ole tärkeää. 

Molemmat käsitteet liittyvät kuitenkin läheisesti tutkimukseeni. Käytän tutkielmassani käsitettä 

saattohoito, koska siirtyminen saattohoitoon ei ole aina omaisen ja potilaan näkökulmasta tarkasti 

määritelty asia. Saattohoidossa oleva ja hänen perheensä ovat elämän kriisitilanteessa, jolloin 

asioiden ymmärtäminen ja sisäistäminen on vaikeaa. Tilanteeseen liittyy myös usein vakavan 

sairauden ja lähestyvän kuoleman todellisuuden kieltäminen. 

2.2 Kokemus selviytymisestä ja myönteiset tunteet 

Seuraavaksi siirryn käsittelemään niitä keskusteluja, jotka ovat rakentaneet tämän tutkimuksen 

teoreettisen viitekehyksen. Selviytyminen käsitteenä on vaikea määritellä. Kyseessä on 

kokemuksellinen ja subjektiivinen tila, joka tapahtuu yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksessa. 15 

Selviytyminen on harhaanjohtava sana, joka tarkoittaa ajatuksissamme urakasta tai tehtävästä 

selviytymistä. Selviytyminen läheisen menettämisen yhteydessä herättää ajatuksia siitä, onko 

mahdollista puhua selviytymisestä. Uusitalo esittää erään itsemurhan tehneen läheisen kommentin 

selviytymisestään: ”olen edelleen hengissä”. Jos selviytyminen ajatellaan sellaiseksi, että elämä 

palautuu ennalleen, sitä haastateltavat eivät uskoneet tapahtuvan. 16 Merkittävien elämänmuutosten 

ja kriisien aiheuttama stressi kuluttaa ihmisen voimavaroja. Tapahtuma voi tuntua ylivoimaiselta 

resursseihin nähden. Traagisen elämänkriisin kohdalla kyseessä on paremminkin muuttuneeseen 

elämäntilanteeseen sopeutuminen – ihminen oppii elämään asian kanssa. Ihminen alkaa hakea 

tapahtumille myös merkityksiä. 17 Elämän kriisit ja niistä selviytyminen rakentuvat ihmisen omaksi 

elämäntarinaksi. Ihmisellä on kyky oppia sietämään ja tulemaan toimeen erilaisten tunteiden 

kanssa. Selviytyminen tuo toivoa ja todellinen toivo on elämään kuuluvien vaikeuksien 

tunnustamista. 18 

 
13 Käypä hoito 2019. 
14 WHO 
15 Lazarus & Folkman 1984, 19, 130–132. 
16 Uusitalo 2007, 149. 
17 Uusitalo 2006, 264. 
18 Gothóni 2020,71. 
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Käytän tutkielmassani termejä selviytyminen ja selviytymiskeinot. Selviytyminen 

elämänkriisitilanteissa on ollut sekä ulkomaisessa että suomalaisessa pastoraaliteologian 

tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena. Positiivisen psykologian näkökulmat tuovat 

pastoraaliteologiseen keskusteluun tieteiden välistä vuoropuhelua. Tieteidenvälisyys on 

pastoraaliteologian nykytutkimuksessa ymmärretty keskeiseksi näkökulmaksi. 19 Yhdistän 

tutkimuksessani pastoraaliteologian ja positiivisen psykologian näkökulmia. 

Psykologian professori Richard Lazarus (k. 2002) määrittelee selviytymisen jatkuvasti 

vaihtuviksi kognitiivisiksi ja käyttäytymiseen liittyviksi ponnistuksiksi, joiden avulla käsitellään 

yksilön sisäisiä ja ulkoisia vaatimuksia. Nämä vaatimukset ovat niitä, jotka yksilö arvioi rasittaviksi 

ja ylittää hänen voimavaransa. 20 1960-luvulla kehitetty stressin ja selviytymisen kognitiivinen malli 

perustuu arviointiin. Arviointi sisältää ensiarvion tilanteesta, jossa yksilö arvioi stressin 

merkityksellisyyttä.  Toisessa arviossa yksilö pohtii omia selviytymisvaihtoehtojaan ja omia 

resurssejaan. 21 Teoriassa selviytyminen nähdään prosessina, jossa ihminen arvioi jatkuvasti 

selviytymiskeinojen tehokkuutta. Kognitiivinen arviointi jakautuu primääriin ja sekundääriin 

arviointiin tilanteesta. Primaaritulkinta sisältää ihmisen arviota tilanteen haitallisuudesta ja uhasta 

itselleen. Tilanne voidaan kokea myös mahdollisuudeksi ja tässä tapauksessa ihminen kokee 

myönteisiä tunteita, kuten luottamusta kyseistä asiaa kohtaan. Sekundaarissa arvioinnissa yksilö 

arvioi uudelleen selviytymiskeinojaan. 22 

Coping-tutkimus käynnistyi 1960-luvulla, jolloin Lazarus kehitti kognitiivisen teorian 

selviytymisestä. Lazarus korostaa teoriassaan ihmisen aktiivista roolia stressin käsittelijänä. Hän 

jakoi selviytymiskeinot ongelmasuuntautuneisiin ja tunnesuuntautuneisiin keinoihin. 

Ongelmasuuntautuneissa selviytymiskeinoissa pyritään muuttamaan stressiä aiheuttava asia. 

Läheisen vakavan sairauden tai kuoleman yhteydessä asiaa ei voida muuttaa ja 

ongelmasuuntautuneet selviytymiskeinot koetaan riittämättömiksi. Lääketieteen professori Susan 

Folkman suunnitteli kollegansa kanssa myönteisiin tunteisiin perustuvat selviytymiskeinot, joita 

ihminen käyttää muiden selviytymiskeinojen rinnalla. 23  

Tutkimukseni yhdeksi keskeiseksi teoriaksi valikoitui Folkmanin ja kollegoiden vuonna 2007 

kehittämä teoria merkityskeskeisistä selviytymiskeinoista MFC (eng. meaning-focused coping). 

Tutkimuksessani selvitän myönteisiä tunteita elämänkriisin aikana ja ko. teoria soveltuu 

tutkimukseeni hyvin. Elämän merkityksellisyyden arvioiminen kuuluu myös tilanteeseen, jossa 

 
19 Vähäkangas 2018, 68. 
20 Lazarus 1984, 141. 
21 Folkman 2008, 5; Feldt & Mäkikangas 2009, 95. 
22 Lazarus & Folkman 1984, 19; Feldt & Mäkikangas 2009, 94–95. 
23 Lazarus & Folkman 1984, 1–6; Folkman 2008, 7–12; Feldt & Mäkikangas 2009, 94–98. 
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läheinen on sairastunut vakavasti. Folkman toteaa, että hän kiinnostui työtovereidensa kanssa 

myönteisten tunteiden merkityksestä stressiprosessissa. 24 Folkmanin teoria on yli 20 vuotta vanha, 

mutta sen yhteys positiiviseen psykologiaan on ilmeinen. Merkityskeskeisten selviytymiskeinojen 

käyttöä saattohoito- tai palliatiivisen hoidon aikana ei ole juurikaan tutkittu. Tähän aukkokohtaan 

suuntaan tutkimukseni.  

MFC käyttö soveltuu tilanteeseen, jolloin stressin aiheuttajaa ei voida poistaa, vaan tarvitaan 

sopeutumista ja selviytymistä kyseisessä tilanteessa. Puolison lähestyvä kuolema ja selviytyminen 

väistämättömässä tilanteessa soveltuu näiden selviytymiskeinojen tarkasteluun. Tutkimuksessani 

selvitän kertovatko lesket myönteisistä tunteistaan tai tilanteista puolison saattohoitoaikana. Olen 

kiinnostunut myönteisten tunteiden selviytymistä parantavasta vaikutuksesta. Myönteisten 

tunteiden, naurun ja huumorin ylläpitäminen nähdään poikkeavaksi ja epäsopivaksi elämän 

traagisissa tilanteissa. Myönteisten tunteiden tuoma tuki ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille 

on kuitenkin tärkeää ymmärtää myös auttajan näkökulmasta.  

Folkman päätyi jakamaan selviytymiskeinot viiteen pääluokkaan: etujen ja myönteisten 

asioiden löytyminen, etujen- ja myönteisten asioiden itsemuistuttelu, tavoitteiden sopeuttaminen, 

prioriteettien uudelleenjärjestely ja myönteisten merkitysten liittäminen arkisiin asioihin. Nämä 

kaikki selviytymiskeinot vahvistavat tutkijoiden mukaan myönteisiä tunnetiloja. 25  

Etujen ja myönteisten asioiden löytäminen (eng. benefit finding) selviytymiskeinona liittyy 

myönteisten asioiden löytämiseen elämästään ja mikä on tärkeää. Selviytymiskeino yhdistetään 

kasvaneeseen kärsivällisyyteen, luottamukseen, lisääntyneeseen elämän arvostamiseen, sosiaalisten 

suhteiden paranemiseen, sekä spiritualiteetin ja uskon vahvistumiseen. 26 Etujen ja myönteisten 

asioiden itsemuistuttelu (eng. benefit-reminding) vahvistaa myönteisten tunteiden kokemista. Etujen 

ja myönteisten asioiden itsemuistuttelu koostuu yksilöiden kognitiivisten prosessien käytöstä. 

Yksilön tulee aktiivisesti muistutella tilanteeseen liittyviä myönteisiä asioita. Kolmantena 

selviytymiskeinona Folkman esittelee tavoitteiden sopeuttamisen (eng. adaptive goal processes). 

Tavoitteet liittyvät usein merkityskeskeisiin toimintoihin. Muuttuneessa elämäntilanteessa ihmisen 

tulee arvioida uudelleen tavoitteensa. Prioriteettien uudelleenjärjestely (eng.reordering priorities) on 

neljäs merkityskeskeinen selviytymiskeino, joka pohjautuu ihmisen arvomaailmaan. Uudessa 

tilanteessa arvioidaan mitkä asiat ovat elämässä tärkeimpiä ja asiat nähdään uudessa valossa. 

Viimeinen selviytymiskeino Folkmanin mallissa on myönteisten asioiden liittäminen arkisiin 

 
24 Folkman 2008, 4. 
25 Folkman 2008 7, Feldt & Mäkikangas 2009, 98–99. 
26 Folkman 2008, 7. 
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asioihin (eng. infusing ordinary events with positive meaning). Tässä selviytymiskeinossa 

keskeisenä nousevat esille arjen pienet asiat, joiden avulla yksilö kokee myönteisiä tunteita. 27  

Positiivinen psykologia ei ole uusi tieteenala, mutta se on jäänyt vähemmälle huomiolle 

tutkimuksen kentällä ja kliinisessä käytössä. 28 Martin Seligman, Ray Fowler ja Mihály 

Csíkszentmihályi vaikuttivat merkittävästi 1990-luvun lopulla positiivisen psykologian 

kehittymisessä uudeksi tieteenalaksi. 29 Kyseessä on kuitenkin eri asia, kuin positiivinen 

elämänasenne. Positiivisuutta lähestytään käsitteellisesti optimismin, toiveikkuuden kautta. 30 

Omassa tutkielmassani sanan positiivinen korvaan sanalla myönteinen. 

Positiivisen psykologian ydinajatus on löytää myönteisiä asioita ja vahvuuksia jokaisesta 

ihmisestä. Yksilön henkinen perusta tällöin vahvistuu ja elämän vaikeudet on helpompi kestää. 31 

Positiivisen psykologian kentällä yksilön kokemukset ovat keskiössä: menneessä hyvinvointi ja 

tyytyväisyys, nykyisyydessä flow, ilo sekä aistilliset mielihyvät ja tulevaisuudessa optimismi, toivo 

ja usko. Seligman toteaa, että psykologiassa ei ole ainoastaan kyse heikkoudesta, häiriöistä tai 

sairaudesta, vaan siitä mikä tekee elämästä elämisen arvoista. Positiivisella psykologialla ja sen 

esittämillä näkökulmilla on mahdollisuus saada yhteiskunta ja yksilöt kukoistamaan. 32 Elämän 

kriisitilanteisiin kuuluu sekä myönteisiä että kielteisiä tunnetiloja. Kuolevan ihmisen omaisten 

tunnemaailmaan sisältyy erilaisia tunteita, jotka ovat vaikuttamassa kokemukseen selviytymisestä. 

 

2.3 Aikaisempi tutkimus 

Seuraavassa esittelen suomalaista ja kansainvälistä tutkimusta, joka tulee lähelle oman tutkimukseni 

käsitteistöä, tutkimusmetodiani, sekä tutkimustani taustoittavaa teoriaa. Pyrin esittämään 

aukkokohdan, johon oma tutkimukseni asettuu. Seuraavat tutkimukset nousevat osittain esille myös 

tulososiossani, jossa esitän leskien tyyppitarinat. 

Kansainvälinen saattohoidon tutkimus kohdistuu potilaan hoitamiseen, perheenjäsenten 

hoitovastuuseen ja hoitohenkilökunnan osaamiseen. 33 Selviytymisen tutkimus eri näkökulmista on 

ollut suuren mielenkiinnon kohteena viimeisten vuosikymmenten aikana. Tutkimusta omaisten tai 

leskien selviytymisestä saattohoitoaikana ei ole tehty Suomessa, ja kansainvälisestikin tutkimus on 

vähäistä. Tähän aukkokohtaan suuntaan tutkimukseni. Merkityskeskeiset selviytymiskeinot ja 

 
27 Folkman 2008, 8–9; Feldt & Mäkikangas 2009, 98. 
28 Seligman 2005, 3–4. 
29 Poijula 2018, 217. 
30 Uusitalo-Malmivaara 2014, 21. 
31 Uusitalo-Malmivaara 2015, 19; Poijula 2018, 217. 
32 Seligman 2005, 1–8; Uusitalo-Malmivaara 2014, 18; Poijula 2018, 216–217. 
33 Anttonen 2013, 16. 
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myönteiset tunteet elämän kriisitilanteessa ovat jääneet vaille huomiota saattohoitotutkimuksissa. 

Tutkimuksessani korostuvat myönteiset tunteet saattohoidon aikana, joista aikaisempaa tutkimusta 

ei ole tullut tietooni. 

Terhokodin ylihoitaja Mirja-Sisko Anttonen on tutkinut syöpää sairastavan aikuispotilaan, 

hänen perheenjäsentensä ja hoitohenkilökunnan kokemuksia saattohoidosta. Hyvä saattohoito 

vaikuttaa myönteisesti parantaen perheiden hyvinvointia ja lisää heidän voimavarojaan jatkaa 

elämää omaisen kuoleman jälkeen. 34 Tampereen yliopistossa terveystieteiden alaan kuuluvassa 

väitöskirjassa Hilkka Sand teki samoin etnografisen tutkimuksen suomalaisesta saattohoidosta ja 

sen kulttuurista. Yhtenä keskeisenä tutkimustuloksena Sand tuo esille saattohoitopotilaan ja hänen 

läheistensä keskeisen aseman. Saattohoidon keskiössä ovat kuoleva potilas ja hänen perheensä. 35 

Uskontotieteen alaan pohjautuvassa väitöskirjassaan Butters tutki suomalaisten palliatiivisessa 

hoidossa olevien potilaiden elämää saattohoitokodissa.  Etnografisin menetelmin tutkija selvitti, 

kuinka kuolemasta puhutaan ja mitä rituaaleja siihen liittyy, sekä esteettisten asioiden tärkeyttä 

elämän merkityksellisyyden löytämisessä elämän loppuaikana. 36 Tutkimuksessa keskityttiin 

saattohoidossa olevan potilaan, ei puolison tai läheisten tilanteen tarkasteluun. Aavaluoma on 

tutkinut muistisairaan puolison kokemuksia ja selviytymistä. Tutkimus painottui selvittämään 

parisuhteen vaikutusta selviytymiseen puolison kuoleman jälkeen. Aavaluoma tarkastelee 

tutkimuksessaan myös parisuhteen dynamiikkaa ja kokemuksia saattohoitoaikana. 37 

Tuula Uusitalon narratiivisessa tutkimuksessa selvitettiin läheisten sopeutumista 

itsemurhakokemuksen jälkeen. Haastattelujen avulla tutkija halusi saada vastauksia siihen, millaiset 

kokemukset auttavat itsemurhan tehneen läheisten toipumista ja sopeutumista. Sopeutumisen 

kannalta olisi tärkeää ymmärtää, että kaikenlaiset tunteet ovat sallittuja ja että surussa ei ole oikeita 

tai vääriä tunteita. 38  

Filosofian alaan kuuluvassa väitöskirjastutkimuksessaan Pulkkinen keräsi kirjeitä läheistensä 

menettäneiltä suomalaisilta. Tutkija toteaa, että merkillepantavaa kirjoituksissa oli se, että ne olivat 

kirjoitettu ”sydänverellä ja todenmakuisesti.” Tutkimukseen osallistujat kokivat kirjoittamisen 

tuskaa helpottavaksi ja usein välttämättömäksi keinoksi selviytyä päivästä toiseen. Kirjoittaminen 

antoi mahdollisuuden käsittää ja käsitteellistää omaa kokemustaan, sekä toimi muistelemisen 

välineenä ja mahdollistajana. 39 

 
34 Anttonen 2013, 136. 
35 Sand 2003, 50–69, 175. 
36 Butters 2021.  
37 Aavaluoma 2016, 152–157. 
38 Uusitalo 2006, 309, 325, 328–329. 
39 Pulkkinen 2017, 20–21, 175–177. 
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Kansainvälisessä tutkimuksessa, yhdeksässä maassa selvitettiin palliatiivisessa hoidossa 

olevien potilaiden sekä heidän omaishoitajiensa spirituaalisen tuen tarpeita, kokemuksia ja 

mieltymyksiä. Tutkimukseen osallistui eri uskontokuntiin kuuluvia. Tutkimus osoitti, että potilaat ja 

omaishoitajat kokivat eksistentiaalisia, psykologisia, uskonnollisia ja sosiaalisia huolia. Tuloksista 

ilmeni, että spirituaaliset tarpeet tunnistetaan, mutta hoitotyön ammattilaiset eivät niitä aina 

huomioi. 40 

Vanhempia tutkimuksia edustaa Andershedin tekemä tutkimus. Tutkija selvitti sukulaisten 

tilannetta ja tarpeita saattohoidon aikana. Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa tutkija selvitti 

11 eri maassa tehtyjä saattohoitotutkimuksia. Tutkimus osoitti, että läheisten tyytyväisyyteen 

saattohoidon aikana vaikutti hoitohenkilökunnan suhtautuminen, kuunteleminen ja tiedottaminen. 41 

Tutkimuksissa käytetty aineisto on 20 vuotta vanhaa ja lääketiede on kehittynyt myös saattohoidon 

osalta. Samat asiat ovat kuitenkin esillä myös tänä päivänä pohdittaessa läheisten tarpeita. 

Merkityskeskeiset selviytymiskeinot ja myönteiset tunteet elämän kriisitilanteessa ovat 

jääneet vailla huomiota saattohoitotutkimuksissa. Kansainvälisessä tutkimuksessa merkityskeskeisiä 

selviytymiskeinoja on tarkastelu eri näkökulmista ja esittelen seuraavaksi lyhyesti uusimpia 

tutkimuksia. Yhtenevää tutkimukseni kanssa on se, että tutkimuksen kohteena ovat usein olleet 

syöpäpotilaat. Omassa tutkimuksessani saattohoidossa olleet puolisot olivat suurimmaksi osaksi 

juuri syöpäpotilaita. Mielenkiintoista on havaita, että merkityskeskeisiä selviytymiskeinojen 

näkökulmaa on selvitetty uusimmissa tutkimuksissa Kauko-Idässä, Puolassa ja Hollannissa. 

Suomalaisessa kontekstissa merkityskeskeisten selviytymiskeinojen käyttöä saattohoidossa ei ole 

tutkittu. 

Tan-Ho et kumppanit tutkivat tulkinallisen fenomenologisen analyysin (eng. Interpretative 

Phenomenological Analysis, IPA) avulla motivaation merkitystä omaishoitajilla. Tutkimuksessa 

selvitettiin mitkä asiat vaikuttavat siihen, että toimii omaishoitajana. Uskollisuuden osoittaminen ja 

kärsimyksen lievittäminen motivoi omaishoitajaa puolison sairauden aikana. Kiintymyksen 

osoittaminen ja yhteisen ajan lisääminen perheenjäsenten kanssa oli tärkeää tutkittaville. 

Tutkimuksessa tulee esille, että kulttuurierosta huolimatta omaishoitajilla on hyvin samanlaisia 

ajatuksia ja huolenaiheita. 

Merkityskeskeisistä selviytymiskeinoista tehtyä uudempaa tutkimusta on tehty eri 

konteksteissa. Yau Fu ja Yik Wa Law tutkivat Kiinassa nuorten ja vanhempien erossaolon 

vaikutuksia. Tutkimustulokset osoittivat, että nuoret hyödyntävät enemmän merkityskeskeisiä 

selviytymiskeinoja selviytymisessään erosta vanhemmistaan. Tulosten perusteella on tärkeää 

 
40 Selman et al. 2018, 226.  
41 Andershed 2006, 1165. 
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huomioida preventiivisessä hoitamisessa myönteisten tunnetilojen ylläpitäminen. Tutkijat totesivat, 

että selviytymiskeinojen käytön kvalitatiivinen tutkiminen on vaikeaa ja sillä on omat rajoituksensa. 

42 

Ziółkowska ja kollegat tutkivat syöpäsairaiden vanhempien selviytymistä elämän 

kriisitilanteessa. Tutkijat vertailivat merkityskeskeisten selviytymiskeinojen ja uskonnollisten 

selviytymiskeinojen käyttöä vanhemmilla. Tutkimuksen tuloksena todettiin, että myönteinen 

uskonnollinen selviytyminen oli yhteydessä merkityskeskeisten selviytymiskeinojen kanssa. Tämä 

ilmeni esimerkiksi kääntymisenä uskoon. 43 Pieper tutki yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia 

uskonnonfilosofisesta suhtautumisesta kontingenssiin ja uskontopsykologisen lähestymistavan 

ajatuksesta selviytymisestä terveydellisten ongelmien kanssa. Pieper vertasi merkityskeskeisiä ja 

uskonnollisia selviytymiskeinoja syöpäpotilailla selvittäen, kuinka syöpäsairaat potilaat selvisivät 

epävarmuuden tunteen kanssa. 44 

Duke ja kollegojen tutkimuksen kohteena oli syöpäsairaan perheen tukeminen. Tutkijat 

toteavat, että parantumattomasti sairaan hoito tapahtuu saattohoitokodin ja kodin välillä. Jatkuvat 

siirrot kodin ja hoitopaikan välillä ovat henkisesti raskaita sekä omaisille että vakavasti sairaalle. 

Tutkimuksessa korostettiin myös yhteistyön merkitystä omaisten ja hoitohenkilökunnan välillä. 

Saattohoitokodeissa perhekeskeisiä keskusteluja järjestettiin päivittäin. Hoitohenkilökunta kertoi 

havainneensa omaisissa lisääntynyttä sitoutumista läheisensä hoitoon. Teoreettisena viitekehyksenä 

tutkijat käyttivät Lazaruksen coping-teoriaa. 45  

Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa on tehty viimeisen 20 vuoden aikana useita 

narratiivisia tutkimuksia. Seuraavassa maininta uusimmista tutkimuksista, joissa metodeina on 

käytetty narratiivista otetta aineiston keruussa sekä analyysissä. Suvi-Maria Saarelainen tutki 

syöpäsairaiden nuorten aikuisten elämän merkityksellisyyttä ja uskonnollista selviytymistä. 

Saarelainen analysoi aineistonsa temaattis-holistista narratiivista analyysiä käyttäen. 46 Matti 

Virtaniemi selvitti ALS-tautiin sairastuneiden eksistentiaalisen prosessin kehityskulkua. Virtaniemi 

valitsi narratiivisen teema-analyysin, jonka hän perusteli eettisillä syillä. Kertomuksen ääni tulee 

paremmin esille, jos sitä ei pilko kategorioihin. 47 Juha Itkonen selvitti kirkon tukea lapsensa 

menettäneiden kertomuksissa ja kuoleman aiheuttamassa suru- ja selviytymisprosessissa. 48 

 

 
42 Fu, Yao & Law, Yik Wa 2018, 754, 767–769. 
43 Ziółkowska et al. 2020, 1–2, 6.  
44 Pieper 2019, 282. 
45 Duke et al. 2020, 1, 6. 
46 Saarelainen 2017, 251, 255, 256. 
47 Virtaniemi 2017, 76. 
48 Itkonen 2018, 102.  
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3. Tutkimusprosessi 

3.1 Tutkimustehtävä 

Tutkimustehtäväni on selvittää leskien kertomuksista, kuinka he sanoittavat selviytymisensä 

puolison saattohoitoaikana. Myönteiset tunteet selviytymiskokemuksessa ovat myös tutkielman 

tarkastelun kohteena. Tutkimus rajataan palliatiivisen hoidon loppuaikaan, mutta tutkimuksessani 

käytän käsitettä saattohoito.  

Kysyn aineistoltani: Millaiset asiat auttoivat selviytymisessä puolison saattohoitoaikana? 

3.2 Tutkimusaineisto 

Keräsin tutkimusaineistoni kirjoituspyynnön avulla (ks. Liite 1). Aineistoni koostuu 30 lesken 

kertomuksesta sekä yhdestä haastattelusta. Aineiston keruu rajautui niihin leskiin, joiden puolison 

kuolemasta on kulunut aikaa alle viisi vuotta. Puolison hautajaisista on kulunut sen verran aikaa, 

ettei kyseessä ole akuutti suru. Tämä saattaisi vaikuttaa kokemuksiin selviytymisestä elämän 

kriisitilanteessa.  Kirjoituspyyntöön vastatessaan leski jää muistelemaan, pohtimaan ja löytää myös 

myönteisiä asioita elämän kriisitilanteessa. Ensireaktio voisi olla, ettei mitään myönteistä ollut tai 

ettei hän voi kokea selviytyneensä.   

Haastattelutilanteessa leski olisi saattanut jättää sanomatta asioita, joista kirjoittamalla voi 

avoimesti kertoa. Kirjoituspyynnön valitsemiseen aineistonkeruumenetelmäksi vaikutti myös 

vallitseva korona-pandemia. Leski tarttuu kirjoituspyyntöön vapaaehtoisesti, jos kokee sen 

merkitykselliseksi. Terapeuttisessa tilanteessa ja elämänkerrallisessa kirjoittamisessa yksilöt tekevät 

uudelleen arvioinnin muistoista, jotka saattavat olla rikkinäisiä ja kaoottisia. Kun elämänkerralliset 

häiriöt ilmenevät ja uhkaavat jatkuvuutta, yksilö rakentaa elämäänsä kertomalla tarinoita. 49  

Pulkkisen tutkimuksessa omaisensa menettäneet kirjoittivat kirjeen, joka oli mahdollistanut 

käsitellä ja käsitteellistää omakohtaista kokemusta. Kirjoittaminen voi myös auttaa tunteiden 

tietoisessa käsittelyssä sekä tunnelmien ja muistelemisen mahdollistajana. Tarjolla tulee olla 

tilaisuus ja ulottuvilla kiinnostunut vastaanottaja. 50 Kirjoittamisella voidaan nähdä olevan 

sielunhoidollinen ulottuvuus. Pyrin kirjoituspyynnössä motivoimaan leskiä saattohoidon 

kehittämiseen osallistumisella. Kirjoitin johdattelevia kysymyksiä, jotta saisin 

tutkimuskysymykseni aihepiiriin kuuluvia vastauksia. Toin myös esille omaa kokemustani 

saattohoidossa olevien ja heidän läheistensä kohtaajana sekä omat henkilökohtaiset kokemukseni.  

Kirjoituspyyntö tutkimusmenetelmänä puolison selviytymiskokemukseen liittyen vaikuttaa 

hyvältä tavalta lähestyä aihepiiriä. Ymmärrän positiiviseksi vapaan kirjallisen tuottamisen myötä 

 
49 Riessman 2008, 8, 10. 
50 Pulkkinen 2017, 176. 



12 
 

omaisen henkilökohtaisen narratiivin rakentumisen näkökulmaa. Uskon, että vapaa kirjoittaminen 

koskee ihmistä terapeuttisesti, ja antaa tilaisuuden rauhassa jäsentää omaa kokonaiskokemustaan 

tapahtumien jälkeen hieman etäämmältä. Tämä puolestaan tukee paitsi oivallisen 

tutkimusmateriaalin tuottamista, myös haasteellisessa läheisen tilanteessa eläneen omaisen elämän 

eri osa-alueiden jälleenrakennusta. Menetetyn läheisen muistelu voi tuoda lohtua ja lisätä oman 

suremisen ja tunteiden ymmärrystä suruprosessissa. 

Kirjoituspyyntö lähetettiin Kotimaa sekä Kirkko ja Kaupunki -lehtien sekä Internet-

yhteyksien kautta, koska näissä lehdissä on aikaisemminkin samantyyppisiä ilmoituksia julkaistu. 

Lehtien toimituksissa suhtauduttiin myönteisesti asiaani ja ilmoitukset julkaistiin varsin nopeasti. 

Kirjoituspyyntö on näkyvissä sekä lehtien painetuissa versioissa että myös verkkojulkaisuissa. 

Kaikki julkaisivat kirjoituspyyntöni maksutta. Aineistonkeruun tehostamiseksi otin yhteyttä viiteen 

seurakuntaan ja seurakuntayhtymään. Osa heistä lupasi julkaista pyynnön lehdessään tai 

verkkosivuillaan. Lisäksi lähetin kirjoituspyynnön Mikkelin seudun paikallislehtiin ja Mikkelin 

tuomiokirkkoseurakunnan tiedottajalle. Saattohoitopotilaista suuri osa on syöpää sairastavia, joten 

otin yhteyttä Suomen syöpäjärjestöön. Ajatuksenani oli saada kirjoituspyyntöni myös ei-

kristilliseen kanavaan. Asia laitettiin siellä vireille, mutta en koskaan saanut vastausta yhdistykseltä. 

Nuoret lesket julkaisivat kirjoituspyyntöni omilla Internet-sivustoillaan. 

Kirjoitukset kerättiin syyskuusta 2020 vuoden loppuun mennessä. Sähköpostitse sain kaiken 

kaikkiaan 38 yhteydenottoa. Osassa kerrottiin omaisen tai läheisen saattohoidosta, mutta kerroin 

tämän tutkimuksen kohdistuva leskien kokemuksiin. Tutkimustani kohtaan oltiin kiinnostuneita, 

mutta ensimmäisen yhteydenoton jälkeen en saanut uudelleen postia. Lopullinen aineistoni koostuu 

kolmestakymmenestäyhdestä (31) kertomuksesta, joista kolme on fyysisiä kirjeitä ja yksi 

puhelinhaastattelu. Kirjeet olivat pituudeltaan yhdestä A4 -sivusta kymmeneen sivuun.   

Kertomukset ovat hyvin erilaisista, joissa lesket muistelevat yhteistä elämää, puolison 

sairastumista ja saattohoitoaikaa. Suurin osa leskistä kirjoitti elämäntapahtumat kronologisessa 

järjestyksessä, muutamassa tapahtumat olivat kerrottu ranskalaisin viivoin. Näissä kertomuksissa ei 

erotu selkeää juonta, joten ne eivät täytä narratiivin perusominaisuutta. Päädyin kuitenkin ottamaan 

nämä mukaan aineistooni, koska niistä löytyi tutkimustehtävääni vastaavaa sisältöä. Käytän 

tutkielmassani myös näistä kirjoituksista sanaa kertomus. Osa leskistä oli kirjoittanut otsikoiden 

kirjoituspyynnön ohjaamana. Kirjoituksissa oli myös paljon sitä materiaalia, joka ei liittynyt 

tutkimustehtävääni. Tuon esille tulosluvussa tätä sisältöä, koska ne täydentävät mielestäni hyvin 

tyyppitarinaa ja rakentavat eheän kokonaisuuden. Leskien kertomukset koodattiin L1, L2, L3, L4… 

jotta kertomuksiin viittaaminen on helpompaa. Kaksi kertomusta jäi aineistoni ulkopuolelle, koska 

niissä ei ollut tutkimustehtävääni vastaavaa sisältöä.  
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Yksi leski toivoi haastattelua puhelimitse. Avoimessa haastattelussa leski voi vapaasti kertoa 

tilanteestaan ja kokemuksistaan. Laadin tutkimustehtäväni ja kirjoituspyynnön perusteella 

kysymykset, joihin pyrin saamaan vastauksen (ks. Liite 3). Lesken haastattelu oli kestoltaan noin 

tunti ja hän kertoi avoimesti elämästään ennen puolison kuolemaa. Tarkentavat kysymykset 

suuntasivat selviytymiseen ja mahdollisiin myönteisiin tunnetiloihin saattohoitoaikana. Puolison 

kuolemasta oli kulunut aikaa neljä kuukautta ja leski kertoi, että tuntuu ettei ole vielä pystynyt 

purkamaan tunteitaan, itkuaan ulos. Haastattelutilanne oli rauhallinen ja leski vaikutti 

tasapainoiselta kertoessaan heidän yhteisestä elämästään.  

Tutkimukseen osallistujista oli 25 naista ja kuusi miestä. Ikäjakaumat näkyvät myös 

seuraavassa taulukossa. Neljä leskeä ei maininnut ikäänsä. Ikäjakauma oli 55–91 ja suurimmaksi 

ikäluokaksi muotoutui 66–85-vuotiaat. Vastaajista suurin ryhmä oli ikääntyvät naiset. Leskien 

ikäjakauma vaihteli siten, että nuorin oli 49-vuotias ja vanhin 92 vuotta. Aika puolison kuolemasta 

oli kahdesta kuukaudesta neljään vuoteen. Avioliittovuodet jakautuvat siten, että lyhin aika on viisi 

vuotta ja pisin 60 vuotta. Lesket ilmoittivat kirkkoon kuulumisestaan, yksi leski ei kuulu kirkkoon. 

Yksi kertoi olevansa ortodoksi ja kaksi mainitsi herätysliiketaustastaan. Muutamasta kertomuksesta 

tuli vaikutelma herätysliikkeeseen kuulumisesta, vaikka sitä ei suoraan mainittu. Aineistoni sisälsi 

saattohoitokokemuksia eri sairauksista. Suurin joukko koostui syöpäsairauksista ja muita mainittuja 

olivat ALS ja Alzheimer.  

  

Kaavio 1: Tutkittavien ikä ja sukupuolijakauma  

 

Ikä     46—55     56—65     66—75    76—85    86—95 

Nainen           2         3         8        8          

Mies          1         2        2         1 
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3.3 Narratiivinen tutkimusote 

Tässä laadullisessa tutkimuksessa narratiivisuutta käytetään kolmella tavalla. Tutkimukseen 

osallistuvien kirjoittamat kertomukset, narratiivit, muodostavat tämän tutkimuksen aineiston. 

Aineistoni analyysissä käytetään narratiivisen analyysin holistis-sisällöllistä metodia. Lisäksi 

analyysissä käytettiin myös teemoittelua, jonka avulla aineistosta etsittiin tutkimustehtävän kannalta 

oleellisia aiheita. Toisaalta myös tutkimustulosten esittelyssä käytetään narratiivisuutta: 

tutkimustuloksena esitän neljä tyyppitarinaa, jotka ovat eri leskien kertomuksia yhdistävistä asioista 

laadittuja fiktiivisiä kertomuksia.  

Laadullisessa tutkimuksessa analysoidaan yksilöiden kokemuksia, jotka liittyvät 

elämänhistoriaan tai jokapäiväisiin tapahtumiin. Tutkimuksessani leskien saattohoitokokemukset 

tulevat ilmi heidän kertomuksissaan. Kokemusten empiirinen tutkimus on mahdotonta, jos 

tutkittava ei kuvaa kokemustaan. Kokemuksen tutkimisessa tutkittava asia ilmenee tutkijalle toisen 

kuvaamana tapahtumana. 51 Tutkimukseni kohteena ovat leskien selviytymiskokemukset, joita 

selvitän analysoimalla heidän kertomuksiaan, narratiiveja. 

Narratiivisuus on poikkitieteellinen ala, joka on kiinnostunut ihmisten jokapäiväisistä, 

jaetuista kertomuksista. Kertomukseen kietoutuu kokemus elämästä ja se on inhimillisen tulkinnan 

perusmuoto. 52 Narratiivisuuden suomennos on vakiintunut kerronnallisuudeksi. 53 Päädyn 

tutkielmassani käyttämään käsitettä narratiivisuus, jota käytetään teologisessa tutkimuksessa. 

Analyysi- ja tulosluvuissa käytän leskien kirjoituksista termiä kertomus.  

Leskien selviytymiskokemusten tulkitsemisessa vaikuttavat omat kokemukseni 

sairaanhoitajana ja omaisena. Tulkintaan vaikuttavat myös oma maailmankatsomukseni ja 

ihmiskäsitys. Kyseessä on toisen ihmisen subjektiivinen käsitys, jonka ymmärtäminen on vaikeaa. 

Ymmärtämisen prosessi ja tulkinta on keskeistä narratiivisessa tutkimuksessa. Metodologisesti 

tutkimukseni asettuu fenomenologis-hermeneuttisen metodin alle, jossa keskeisenä on ihmiskäsitys 

ja kysymys kokemukseen liittyvästä tiedon luonteesta. 54 Leski kirjoittaa asioista, jotka hän kokee 

elämässään merkityksellisiksi. Saattohoitoajan selviytymiskokemuksista leski kertoo omin sanoin, 

joihin vaikuttavat kirjoittamisen hetki ja surun muoto hänen elämäntilanteessaan. 

Koin itseni etuoikeutetuksi saadessani lukea minulle tuntemattomien leskien henkilökohtaisia 

kokemuksia puolisonsa saattohoitoajasta. Omat elämänkokemukseni vaikuttavat tulkintaan ja 

ymmärrykseen. Aineiston tulkintavaiheessa on keskeistä tutkijan kriittinen itseymmärrys, jossa 

 
51 Perttula 2008, 140–143. 
52 Heikkinen 2018, 170. 
53 Heikkinen 2018, 170–171. 
54 Laine 2018, 29; Heikkinen 2018, 179; Tuomi & Sarajärvi 2018; 39. 
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jokaisen tulkinnan kyseenalaistaminen on keskiössä. 55 Leskien kokemukset avautuivat minulle 

omista käsityksistäni kuolevan läheisen mukana kulkemisesta. Kokemuksen tutkimisessa on 

keskeistä, että tutkija ymmärtää itsensä kokevaksi olennoksi, samanlaiseksi kuin tutkittavat. Perttula 

ymmärtää narratiivisen tutkimustavan olevan subjektiivista, tutkijan tulkintaa. 56 

Pyrin eläytymään mahdollisimman syvästi leskien kertomuksiin, joissa he elävät yhdessä 

viimeisiä päiviä, viikkoja läheisensä kanssa saattohoitotilanteessa. Koin jatkuvan aineistoni kanssa 

käydyn dialogin avulla päässeeni syvemmälle heidän kokemuksiinsa ja tunnemaailmaan. 

Fenomenologisessa tutkimuksessa tunteminen ja kokeminen liittyvät tutkimuksen ymmärtämisen 

tapoihin. Tutkimuksellinen ymmärtäminen tapahtuu tutkijan tulkintana, subjektiivisesti. 57 

Esiymmärrys ja hermeneuttinen kehä ovat hermeneutiikan kaksi keskeistä käsitettä. 58 

Fenomenologisessa tutkimuksessa tunteminen ja kokeminen liittyvät tutkimuksen ymmärtämisen 

tapoihin. 59 Nämä metodologian käsitteet olen pyrkinyt huomioimaan tutkimukseni eri vaiheissa. 

Laadulliselle tutkimukselle on ominaista, että tutkija tulkitsee toisen tulkintoja kyseisistä asioista ja 

tapahtumista. Tutkimus on sosiaalinen konstruktio, joka rakentuu eri toimijoiden ja tutkittavan asian 

yhteisvaikutuksessa. 60  

3.4 Aineiston analyysi 

Aluksi tulostin sähköpostitse tulleet kirjeet. Tarkastelin aineistoani kokonaisuutena ja kirjoitin ylös 

havaintojani siitä. Analyysimetodit, joissa aineisto pilkotaan osiksi ja kategorisoidaan, menettää 

kertomuksen rakenteellisia ominaispiirteitä. 61 Seuraavassa esitän analyysini vaiheittaisen 

etenemisen kaavion muodossa ja tarkennan sitä tekstiosuudessani. 

 

Kaavio 2: Analyysin eteneminen vaiheittain 

1.  Aineiston lukeminen läpi useita kertoja 

2.  Keskeisten teemojen kirjaaminen  

3.  Aikajanat ja mind map-työskentely 

4.  Mikrokertomusten kirjoittaminen 

5.  Yhteisten teemojen ja sisältöjen etsintä 

6.  Tyyppitarinoiden kirjoittaminen 

 
55 Laine 2018, 29–38. 
56 Perttula 2018, 143, 156. 
57 Perttula 2008, 156–157. 
58 Tuomi & Sarajärvi 2018, 40. 
59 Perttula 2008, 156–157. 
60 Puusa 2011, 73. 
61 Riessman 2008, 12. 
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Ensimmäisellä lukukerralla en tehnyt tekstiin merkintöjä, vaan halusin ymmärtää kertomusta 

kokonaisena. Kirjoitin muistiin jokaisen kertomuksen kohdalta keskeiset huomiot liittyen 

selviytymiskokemuksiin ja tutkimustani taustoittavan teorian kanssa. Kontekstin huomioiminen on 

tutkimuksen analyysin näkökulmasta tärkeää. Yksityiskohtien tulkinta tapahtuu kokonaisuus 

huomioiden. 62 Seuraavassa vaiheessa tarkastelin teema-analyysin avulla leskien kirjoituksia ja 

kirjoitin paperille niitä teemoja, jotka vastaavat tutkimustehtävääni tai ovat muuten kiinnostavia 

teemoja. Leskien kertomuksista nousi selkeästi samanlaista sisältöä, joita lähdin teemoittelemaan 

(ks. Liite 2). Teema-analyysi etsii sisältöä: siinä kysytään, mitä tai mistä tässä pienkertomuksessa 

tai sitaatissa puhutaan. Analyysini taustalla on amerikkalaisen sosiologin Catherine Kohler 

Riessmanin kuvaama teema-analyysi. Riessman esittää temaattisen narratiivisen analyysitavan ja 

toteaa, että se usein viehättää kokematonta tutkijaa. Analyysitavassa käytetään vaistonvaraisuutta ja 

suoraviivaisuutta, mutta analyysi edellyttää huolellisuutta. 63 Jatkoin kirjoitusten lukemista läpi 

käyden dialogia aineiston kanssa. Tekstin rivien välistä pyrin luomaan mielikuvia leskien 

selviytymiskokemuksista ja merkityksenantoja kertomuksissa. Luin kirjoituksia eri järjestyksessä, 

jolloin huomioni ja tarkkaavaisuuteni säilyi tasapuolisesti kaikissa lukemissani kirjoituksissa. 

Kirjoitin myös marginaaliin yleisiä huomioita esimerkiksi kuolinhetkeen liittyen. Lukiessani 

seurasin Hännisen tapaa kohdistaa mielenkiinto niihin asioihin, joita tutkimukseen osallistujat 

halusivat tietoisesti sanoa. Analyysissä ei ollut tarkoitus tulkita niitä merkityksiä, jotka tutkittavat 

ilmaisivat huomaamattaan. 64  

Seuraavassa vaiheessa laadin jokaiselle kirjoittajalle aikajanan, johon merkitsin lesken 

kertomuksen keskeiset tapahtumat. Etsin leskien kertomuksista tutkimukselleni merkitykselliset 

jaksot ja järjestin ne elämänkerralliseen järjestykseen. 65 Janalle sijoitin avioliiton solmimisen ajan, 

puolison sairastumisen, saattohoitoajan ja puolison kuoleman. Tämän jälkeen aloitin mind map -

tekniikkaa käyttäen laatia kuvan selviytymistä kuvaavista asioista. Keskeiset selviytymiseen 

vaikuttaneet teemat olivat: myönteiset tunteet, uskonnolliset, hengelliset sekä spirituaaliset tekijät   

sekä läheisten ja hoitohenkilökunnan tuki. Luomieni mind map -kuvioiden avulla pystyin 

erottelemaan samankaltaisuuksia ja yhteisiä tekijöitä, sekä havaitsemaan kertomusten välisiä eroja. 

Värikoodit kuvioissa auttoivat näiden asioiden hahmottamisessa. 

Läheisiltä ja hoitohenkilökunnalta saatu tuki selviytymisessä tuli esille aineistostani. 

Lipponen tuo esille artikkelissaan Seligmanin hyvinvointimallin (PERMA), joka sisältää viisi 

 
62 Riessman 2008, 53, 74. 
63 Riessman 2008, 53. 
64 Hänninen 2000, 33. 
65 Riessman 2008, 57. 



17 
 

elementtiä. Elementit ovat myönteiset tunteet (P = positive emotions), sitoutuminen (E = 

engagement), ihmissuhteet (R = relationship), merkityksellisyys (M = meaning) ja aikaansaaminen 

(A = accomplishment). Näistä viidestä osatekijästä positiivisen psykologian pioneeri Seligman 

ymmärtää hyvinvoinnin koostuvan. 66 Aineistoani tarkastellessani löysin PERMA-mallin kanssa 

yhteneviä tekijöitä, jotka nousevat leskien kertomuksista.  

Analyysin seuraavassa vaiheessa muodostin kertomuksesta mikrotarinan, joka rakentui 

keskeisistä elämäntapahtumista ja pyytämistäni taustatiedoista. Tarkastelun kohteena on lesken 

kertomuksen elämäkerrallisen juonen etsiminen. Mikrokertomukset kirjoitin aikajanalle 

merkitsemieni asioiden perusteella. Mikrokertomukset laadin kiinnittämällä huomiota leskien 

kirjoituksissa siihen, kuinka kuvaavat avioliittoaan, minkälainen oli aika puolison sairastumisesta 

kuolemaan. Oliko puoliso autettava, oliko kipuja ja minkälainen oli perhetilanne. Mikrokertomukset 

olivat apuna laatiessani tyyppitarinoita. 

Laadullisessa tutkimuksessa yhdistyvät analyysi ja synteesi – tutkija erittelee ja yhdistää. 

Aineiston analyysin alussa tutkija erittelee aineistoaan valitun menetelmän mukaisesti, jonka 

jälkeen hän rakentaa aineiston pohjalta kokonaisuuden. 67 Aloitin tyyppitarinoiden kirjoittamisen, 

jossa apuna olivat aikajanat, mikrokertomukset ja mind map -kuviot. Tavoitteenani on rakentaa 

neljä kertomusta, jotka vastaavat tutkimustehtävääni. Poimin leskien kertomuksista selviytymistä ja 

myönteisiä tunteita ilmaisevia asioita.  Narratiivisen analyysin avulla tutkija konstruoi lopullisen 

tarinan selonteon. Juoni puolestaan määrittelee sen, mitkä tapahtumat ovat tutkimuksen 

näkökulmasta tärkeitä. Kaikki aineiston elementit eivät tule esille tuloksena esitettäviin 

kertomuksiin. 68 Tyyppitarinan rakentamisessa pyrin saamaan mahdollisimman samanlaiset 

kertomukset samaan ryhmään, jotta leskien kokemukset tulevat tutkimuksessa laajasti huomioitua.  

Narratiivisen analyysin tuloksena on uusi kertomus. Uuden tarinan rakentumisessa ovat 

keskeisessä asemassa kerronnasta nousevat keskeiset teemat ja tapahtumat. 69 Samantyyppiset 

leskien kertomukset saattohoitoajalta muodostavat tarinatyypin, joka edellyttää henkilöiden 

tarinoiden sisällön teemoittelua. 70 Etsin värikoodien avulla leskiä yhdistäviä asioita, joiden 

perusteella kirjoitin ryhmiä kuvaavat fiktiiviset tyyppitarinat tutkimustehtävääni vastaaviksi. 

Kertomusten laatimisessa lähtökohtana oli tapahtumisen kronologinen järjestys. Juoni on keskeistä 

kertomuksessa, koska se toimii liimana eri osien välillä. 71 Jaottelin lesket neljään ryhmään, joissa 

 
66 Lipponen 2014, 209. 
67 Puusa 2011, 115. 
68 Polkinghorne 1995, 16. 
69 Polkinghorne 1995, 16–18. 
70 Eskola & Suoranta 2014, 181; Polkinghorne 1995, 16. 
71 Polkinghorne 1995, 18; Hänninen 2000, 95. 
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selviytymiseen liittyi myönteiset tunteet, uskonnollisuus, läheisten ja henkilökunnan tuki tai 

parisuhde. Apunani käytin mind map -kuvioita, joissa olin värikoodein merkinnyt kyseiset asiat. 

Ryhmään valikoitu punaisella merkityt myönteiset asiat, keltaisella uskonnolliset asiat, oranssilla 

parisuhteeseen liittyvää, sinisellä läheisten tuki sekä vihreällä henkilökunnan tuki. 

Kertomuksen juonen rakentamisessa käytin apuna laatimiani aikajanoja ja mikrokertomuksia. 

Tyyppitarinoiden konstruointi tapahtui leskien kertomusten pohjalta. Analyysin eri vaiheiden 

jälkeen, luettuani kertomuksia useamman kerran läpi, alkoi hahmottumaan leskien 

selviytymiskokemuksista erilaisia asioita ja painotuksia.  Leskien joukosta alkoi erottua piirteitä, 

jotka kuvastivat heidän voimavarojaan ja selviytymiskokemuksiaan. Tarinoiden kirjoittamisessa 

koin suureksi avuksi rakentamani teemalistat.   

Aineiston analyysissä minua ohjasi roolini tutkijana: työkokemus sairaanhoitajana ja omat 

kokemukseni vanhempieni saattohoitoajasta.  Kokemukset saattohoitopotilaiden ja omaisten 

kohtaamisesta olivat keskeisessä roolissa tulkinnassani. Vanhempieni saattohoitoaika ja 

kokemukset vaikuttivat taustalla tulkitessani leskien kokemuksia puolison vakavan sairauden ja 

kuoleman lähestymisen yhteydessä. Huomasin, että lukiessani kirjoituksia useaan kertaa, leskien 

elämä alkoi tuntua tutulta ja pääsin sisälle heidän kertomuksiinsa. Analyysissäni ohjasivat myös 

intuitiivinen ote kertomuksen tunnelmasta.  

Oma tutkijapositioni sairaanhoitajana sekä kokemusasiantuntijana vaikuttavat kertomusten 

tulkintaan. Aineiston tulkintavaiheessa on keskeistä tutkijan kriittinen itseymmärrys, jossa jokaisen 

tulkinnan kyseenalaistaminen on keskiössä. 72 Kokemuksen tutkimisessa on keskeistä, että tutkija 

ymmärtää itsensä kokevaksi olennoksi, samanlaiseksi kuin tutkittavat. 73 Käymällä toistuvaa 

dialogia aineistoni kanssa, pääsin mahdollisimman lähelle leskien kokemuksia. Laadulliselle 

tutkimukselle on ominaista, että tutkija tulkitsee toisen tulkintoja kyseisistä asioista ja tapahtumista. 

Tutkimus on sosiaalinen konstruktio, joka rakentuu eri toimijoiden ja tutkittavan asian 

yhteisvaikutuksessa. 74 Fenomenologisessa tutkimuksessa tunteminen ja kokeminen liittyvät 

tutkimuksen ymmärtämisen tapoihin. 75 Tutkimuksellinen ymmärtäminen tapahtuu tutkijan 

tulkintana, subjektiivisesti. 76 Esiymmärrys ja hermeneuttinen kehä ovat hermeneutiikan kaksi 

keskeistä käsitettä.77 Nämä metodologian käsitteet olen pyrkinyt huomioimaan tutkimukseni eri 

vaiheissa. 

 
72 Laine 2018, 29–38. 
73 Perttula 2005, 143, 156. 
74 Puusa 2011, 73. 
75 Perttula 2008, 156–157.  
76 Perttula 2008, 156–157.  
77 Tuomi & Sarajärvi 2018, 40. 
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Analyysin tavoite on tuottaa monipuolinen kokonaisuus kerätystä tutkimusaineistosta, joka 

mahdollistaa rikkaan ja johtopäätösten laatimisen tutkittavasta ilmiöstä. 78 Pääosassa analyysissani 

ovat leskien kertomuksista esiin nousseet selviytymistä koskevat teemat. Analyysini on 

aineistolähtöinen, jossa tarkastelen tutkimusaineistoa teoriasta nousevien käsitteiden ja 

aikaisemman tutkimuksen valossa.  

Narratiivisen tutkimusmetodin kenttä on laaja ja monimuotoinen. Valmista 

analyysimenetelmää tiettyyn tutkimukseen ei ole, joten jouduin itse rakentamaan omalle 

tutkimukselleni mahdollisimman soveltuvan tavan analysoida aineistoani. Hänninen ymmärtää, että 

aloitteleva tutkija voi soveltaa tutkimukseensa sopivalla tavalla aiemmin käytettyjä analyysin 

menetelmiä. 79 Aineiston analyysin välineeksi valitsin narratiivisen holistis-sisällöllisen 

analyysimetodin, jossa hyödynnetään temaattisen analyysin vaikutteita. Holistisessa teema-

analyysissa aineistoa luetaan, kirjataan syntyneet havainnot ja merkitään aineiston keskeiset teemat. 

80 Tarinoiden säilyttäminen kokonaisina oli analyysini tavoite. Halusin pitää kertomukset 

kokonaisina ja tarkastella sitä, mitä kukin kertoja on halunnut kirjoituksessaan tuoda esille. 

Tutkimusaineistoni laatu vaikutti analyysini rakentamiseen. Analyysissäni seurasin Suvi-Maria 

Saarelaisen tekemää pro gradu -tutkielmaa, jossa selvitettiin henkisen ja hengellisen tuen merkitystä 

syöpää sairastavalle. 81 Mukailin Saarelaisen analyysiä omaan tutkielmaani ja sen laajuuteen 

sopivaksi. 

Analysoidessani tutkimusaineistoa on otettava huomioon, että tutkijan näkökulma ja 

tutkimustehtävä ohjaavat oleellisesti sitä, mitä aineistosta huomioidaan. Tutkijana en odota saavani 

objektiivisia yleistyksiä, vaan narratiivisen analyysin pohjalta selonteon leskien 

selviytymiskokemuksista puolisonsa saattohoitoaikana. Laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä, 

että tutkija on aktiivinen koko tutkimusprosessinsa ajan. Tutkija tulkitsee ja havainnoi kriittisesti 

niitä todellisuuden piirteistä, jotka eivät ole havaittavissa. 82 Tähän aiheeseen liittyviä 

luotettavuustekijöitä tarkastelen myöhemmin. 

Narratiivisen analyysini tuloksena esitän neljä toisistaan poikkeavaa selviytymistarinatyyppiä. 

Tyyppitarinan luonne on yksinkertaistettu kertomus, joka vastaa mahdollisimman uskollisesti 

alkuperäisessä kertomuksessa toistuvia sisältöjä. Yksikään tarina ei ole suoraan kopio 

kertomuksista, vaan sisältää sekä valintoja että tulkintaa. 

 
78 Puusa 2011, 116. 
79 Hänninen 2018, 189. 
80 Tuomi & Sarajärvi 2018, 142. 
81 Saarelainen 2009, 14–21. 
82 Puusa 2011, 114–115. 
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Tyyppitarinalukujen alussa esittelen lyhyesti kyseiseen tarinatyyppiin kuuluvien kertomuksia 

yhdistäviä piirteitä. Johdantoa seuraa selviytymistarina, joka kuvaa puolison selviytymiskokemusta. 

Alaluvuissa vertaan selviytymiskokemuksia ja merkityskeskeisten selviytymiskeinojen sekä 

myönteisten tunteiden ilmenemistä kertomuksissa esittämäni teoreettisen viitekehyksen ja 

aikaisemman tutkimuksen valossa. Toivon, että muodostamani tyyppitarinat antavat lukijalleen 

mahdollisemman kokonaisvaltaisen kuvan tutkimusaineistostani ja antavat vastauksen 

tutkimuskysymykseeni. 

3.5 Tutkimuksen eettiset kysymykset ja luotettavuus 

Tutkimukseni eettisyyden pohtiminen oli osa tutkimusprosessia. Eettisyyden arviointi alkoi aiheen 

valinnasta ja jatkui tutkimusraportin kirjoittamiseen. 83 Tutkimukseni kohde on henkilökohtainen ja 

ainutlaatuinen kokemus saattohoitoajasta. Sensitiivisyys herätti ajatuksen tutkimuksen 

tarpeellisuudesta ja sen vaikutuksesta tutkimukseen osallistuvissa. Ihmisarvon kunnioittaminen on 

keskeistä. Tutkimukseen osallistuminen ei saa aiheuttaa vahinkoa tutkittavalle. Omat 

henkilökohtaiset kokemukseni vaikuttivat tutkimusaiheeni valintaan ja lisäsi ymmärrystä aineistoa 

kohtaan. Näen sen mahdollisuutena tutustua tähän ilmiöön syvällisemmin. Ilman oman elämäni 

kokemuksia en olisi päätynyt valitsemaan varsin herkkää aihetta. Oma kokemukseni auttoi myös 

kohtaamaan kertomuksissa esiintyneet voimakkaita tunteita herättäneet tilannekuvaukset. 

Kokemusasiantuntijuus läheisten saattohoidosta ja kokemukset saattohoitoperheiden hoitotyöstä 

auttoivat suhteuttamaan omat kokemukset kirjoittajien elettyyn todellisuuteen.  

Lesket ovat puolison kuoleman jälkeen uudessa elämäntilanteessa ja voivat olla hyvinkin 

haavoittuvia. Tutkimuksessani harkitsin tarkoin tutkimusaihettani ja aineistonkeruutapaa. 

Herättääkö muistojen esiin nostaminen uudelleen vaikeat tunteet ja tutkittavan psyykkinen vointi 

heikkenee. Lesket saivat kuitenkin vapaaehtoisesti päättää haluavatko osallistua tutkimukseen. 

Yhteen leskeen otin uudelleen yhteyttä, kun halusin tarkentaa hänen kertomustansa 

saattohoitokodin vapaaehtoisista ja heidän antamasta tuesta. Tutkimukseen osallistuminen oli 

vapaaehtoista, mikä on tärkeä tekijä tutkimuksen eettisyyttä arvioitaessa. Vapaaehtoisuus tukee 

osallistujien itsemääräämisoikeutta. Leskellä oli mahdollisuus ottaa yhteyttä ja kertoa tilanteestaan 

tai voinnistaan. 

Narratiivisen tutkimuksen etuna on se, että ihmiselle annetaan mahdollisuus kertoa asioistaan. 

Elämäntarinan tulkinta on eettisesti haasteellista. 84 Myös tutkijan ymmärrys on kokemusta. 

Tutkimusmenetelmällä ei ole mahdollisuutta aukaista tietä toisen tajuntaan. 85 Omat 

 
83 Tuomi & Sarajärvi 2018, 153–154. 
84 Hänninen 2018, 204–205. 
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henkilökohtaiset kokemukseni lisäsivät ymmärrystä tutkimusaiheen sensitiivisyydestä. Kävin myös 

keskustelua usein itseni kanssa, olenko kuvannut asiat oikein, eettisesti kestävällä tavalla, sekä 

leskien kertomuksia kunnioittaen. Narratiivisen tutkimuksen nähdään tukevan eettisyyttä. 

Tutkimusotteena se kunnioittaa ihmisen ominaislaatua ja antaa mahdollisuuden ilmaista itseään. 86 

Tutkimuksen tekijä käyttää tieteellistä valtaa päättäessään mitä tutkii, mitä ottaa mukaan 

tutkimukseen ja mitä jättää tutkimuksen ulkopuolelle. 87 Tätä asiaa käsittelen enemmän 

pohdintaluvussani. 

Informoin kirjoituspyynnössä tutkimukseen osallistuvia anonymiteetistä, sekä saamieni 

tietojen käyttämisestä ainoastaan tutkimustarkoitukseen. Anonymiteettisuojalla tarkoitetaan sitä, 

ettei tutkittavien henkilöllisyys ei paljastu julkaistaessa tutkimuksen tuloksia. Hyvä 

tutkimuskäytäntö edellyttää anonymisointia. Tutkimukseni aineisto koostuu todellisuutta kuvaavista 

pienkertomuksista. Aineisto ei näin ollen ole täysin anonymisoitavissa, koska se sisältää lesken 

elämään liittyviä tapahtumia. Leskien koodaamisen lisäksi poistin paikkojen ja hoitolaitosten nimet 

tunnistettavuuden vähentämiseksi. Saattohoidossa olevasta puhun puolisosta, riippumatta siitä onko 

kyseessä mies vai nainen. Tutkimustulosteni kannalta ei ollut myöskään merkityksellistä mainita 

esimerkiksi herätysliikkeisiin tai ortodoksiseurakuntaan kuulumisesta. 

Tutkimuksen tekemisen vaiheessa tulee vastaan asioita, jotka vaikuttavat luotettavuuteen. 

Ensimmäisenä tulee tutkimukseni kohde, selviytyminen – mitä leski ymmärtää selviytymisellä. 

Kuinka arvioida selviytymistä on yksi keskeinen kysymys, joka nousi tutkimukseni analyysissä. 

Leskien kertomuksissa oli erilaisia rakenteita. Toisissa kertomuksissa oli otsikoitu kirjoitukset 

kirjoituspyynnössä olevien kysymysten mukaisesti. Tämä korostaa selviytymiskokemusta ja 

myönteisten tunnekokemusten luotettavuutta.  

Tutkimuksen luotettavuuteen kuuluu myös se, että kaikkien johtopäätösten tulee nousta esille 

tutkimustuloksista. Narratiivisen tutkimusotteen käyttöön liittyy luotettavuuden arviointi – kuinka 

voimme todentaa narratiivin kertovan juuri sen mitä haluamme tietää. Tarinat ovat inhimillistä 

tulkintaa ja tarinoiden tulkitsija on ihminen. Aiheen omakohtainen ymmärrys vaikuttaa tulosten 

ymmärtämiseen ja tulkintaan. Tämän kvalitatiivisen narratiivisen tutkimuksen tulokset eivät ole 

yleistettävissä. Tulokset perustuvat henkilökohtaiseen, subjektiiviseen tulkintaan. Inhimillisen 

kokemuksen tutkimus ja tulkinta ei ole helppoa. Lainaamalla tutkittavien suoria lainauksia, oma 

pohdinta ja tulkinta sekä teoreettiset näkökulmat tuottavat kokonaiskuvan, joka avaa leskien 

kokemuksia. Ovatko selviytymiskokemukset sellaisia leskien kokemana, kuin ne ovat tässä 

tutkimuksessa esitetty? Toinen tutkija olisi tutkimusaineistoni suhteen saattanut tulla erilaisiin 

 
86 Hänninen 2018, 204. 
87 Itkonen 2018, 101. 
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johtopäätöksiin. Tutkijarooliini vaikuttivat läheisesti kokemukset sairaanhoitotyöstä sekä läheisten 

saattohoitoajasta. Nämä tekijät vaikuttivat tutkimuksen teon eri vaiheissa. Pidän tätä esiymmärrystä 

vahvuutena tutkimuksen tekemisen kannalta. 

Saattohoitoajan määrittäminen osoittautui haasteelliseksi, koska vain muutama kuvasi tarkan 

ajan, jolloin tehtiin saattohoitopäätös. Tämä ei ole tutkimukseni kannalta merkittävää, koska 

tavoitteeni oli selvittää kokemuksia saattohoitoajasta. Yksi leski totesi, että hänen mielessään 

saattohoito alkoi, kun puoliso sai syöpädiagnoosin ja todettiin että hän ei siitä parane. 88 

Saattohoidon alkaminen palliatiivisen hoidon loppuajaksi saattaa olla omaisille vaikea ymmärtää ja 

sisäistää stressaavassa tilanteessa. 
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4. Aino selviytyjänä 

4.1 Ainon tarina 

Myönteisten asioiden tukemana puolisonsa saattohoidossa selviytymistä kuvaavien ryhmään 

valikoitui kahdeksan leskeä. 89 Leskistä seitsemän oli naisia ja yksi mies. Myönteisten tunteiden 

Ainon ryhmään valikoitui leski, jonka puolison kuolemasta on vain kaksi kuukautta aikaa ja pisin 

aika on neljä vuotta. Lesket olivat iältään 71–80-vuotiaita. Näiden leskien kertomuksissa 

korostuivat myönteiset tunteet ja tyytyväisyys saattohoitoaikaan. Lisäksi kertomusten yleistunnelma 

oli myönteinen. Realistinen suhtautuminen tulevaan ja tavoitteiden uudelleen arviointi antoi rauhaa 

ja turvallisuuden tunnetta. Lesket kokivat parisuhteen hyväksi ja tasaiseksi. Ainon ryhmälle oli 

myös tunnusomaista läheisyys sekä fyysisesti ja psyykkisesti, joka antoi voimia jaksaa. Huumori ja 

nauru tulivat esille kertomuksista.  

Leskiä yhdistävinä tekijöinä tässä ryhmässä oli puolison pitkällinen sairastaminen, joka 

vaikutti arjessa selviytymiseen ja jaksamiseen. Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen nousi myös 

esille, kuten liikunta ja terveellinen ruokavalio. Lesket jaksoivat käydä tapaamassa tuttavia, minkä 

kokivat auttavan selviytymisessä. Tyyppitarina rakentuu muutamien leskien kommenteille 

saattohoitovaiheesta. Myönteiset tunteet ja keskustelut puolison kanssa ovat rinnastettavissa, joten 

jaottelu tämän suhteen oli vaikeaa. Leskien kertomuksissa ei kuitenkaan tuotu aina esille 

keskusteluun liittyviä myönteisiä tunteita, joten jää epäselväksi, kokivatko lesket nämä myönteisenä 

vai mahdollisesti ahdistavana. Päädyin ryhmittelemään puolison kanssa keskustelua korostaneet 

lesket Kertun ryhmään. 

Aino solmi avioliiton puolisonsa Erkin kanssa 52 vuotta sitten. Heidän avioliittonsa oli 

tasavertainen, molemmilla oli omat harrastukset ja urat. Erkin pitkällinen sairaus vaikutti yhteiseen 

aikaan, puolison ollessa väsynyt ja voimaton tekemään yhdessä asioita. Lapsien syntymä toi iloa 

arkeen, mutta myös väsymistä. Matkustaminen piristi arkea ja erityisesti Lapin matkailu oli 

molemmille tärkeä asia.  

Erkin syöpädiagnoosi tuli yllättäen ja lääkäri totesi tilanteen olevan huono. Syöpä oli 

lähettänyt etäispesäkkeitä, eikä sitä voida parantaa. Aloitettiin oireita helpottava hoito. Erkki ja 

Aino päättivät, että asiaa ei piilotella ja halusivat kutsua lapset perheineen paikalle keskustelemaan 

asiasta. Lapsille ja lapsenlapsille kerrottiin, ettei vaari tästä enää parane. He keskustelivat 

kuolemasta ja totesivat, ettei kuolema ole pelottava asia vaan se on osa elämää. Erkki itse suhtautui 

hyvin rauhallisesti tilanteeseen. Yhdessä he sopivat, ettei lähdetä etsimään ihmeparantumista tai 

vaihtoehtohoitoja. Tärkeintä oli elää täyttä ja mahdollisimman normaalia elämää, niin paljon kuin se 

 
89 L2, L4, L6, L10, L11, L12, L27 & L 28 
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vain on mahdollista. Puolison kanssa käydyt keskustelut tulevaisuudesta olivat tärkeitä. Suurin 

huoli Erkillä oli Ainon selviytymisestä sitten, kun häntä ei enää ole. Erkki ohjeisti Ainoa kodin 

käytännön asioissa.  

Aino kertoo selviytymisestään saattohoitoaikana ja mainitsee liikunnan, ulkoilun ja läheisten 

tuen tärkeiksi asioiksi. Jokapäiväiset ”soittoringit ” ystävien ja sukulaisten kanssa auttoi 

selviytymisessä. Hyvä arki koostui pienistä, iloa tuottavista asioita. Aino totesi, että he nauroivat 

paljon ja heillä oli hauskaakin. Aino kertoi, että hänellä olikin asiat oikeastaan ihan hyvin. 

Selviytymisensä tukipilareiksi hän mainitsee keskinäisen rakkauden, empaattisen ja osaavan 

kotihoidon lääkärin, ystävälliset perushoitajat kotikäynneillä, hoidettavan rauhallisuuden koko 

sairauden ajan, poikien perheiden henkisen tuen, oman henkilökohtaisen uskon nuoresta asti. Hyvät 

naapurit auttoivat ja tukivat selviytymisessä. Aino toteaa, että oma melko hyvä terveys auttoi 

jaksamaan.  

Erkki oli saattohoitokodissa kaksi ja puoli kuukautta, joka oli hyvää aikaa. He saivat 

miellyttävän huoneen, jossa oli myös Ainolle sänky – he saivat olla lähekkäin. Saattohoitokodissa 

heillä oli mahdollisuus käydä läpi pitkän, yhteisen elämän vaiheita. Koko henkilökunta oli tukena ja 

Aino kertoi parhaat keskustelut käyneensä laitosapulaisten, sairaanhoitajien ja lääkärien kanssa. 

Osaston lääkäri osoitti vahvaa osanottoa, sanoja ei tarvittu. Saattohoitokodin tilat olivat erityisen 

viihtyisiä. Lapset näkivät, että kuoleman läheisyydessä voitiin puhua muitakin asioita ja nauraakin. 

Huumori säilyi loppuun asti. Aino silitteli puolisoaan ja he molemmat olivat tyyniä ja rauhallisia. 

Rehellinen valmistautuminen kuolemaan antoi rauhallisuuden tunteen kuten myös ajatus siitä, että 

nyt toimitaan suunnitelman mukaan. Erkki kuoli rauhallisesti puolisonsa ja perheen saattelemana. 

Aino kertoo, että hänelle jäi kaikesta surullisuudesta huolimatta saattohoitoajasta positiivisia 

muistoja. 

4.2 Myönteiset tunteet 

Ainon ryhmässä myönteiset tunteet ja ilo olivat keskiössä. Luettuani kertomuksia tuli vahva 

vaikutelma kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista stressaavasta tilanteesta huolimatta. Myönteiset 

tunteet ja mieliala tulivat kertomuksista esiin eri tavoin.  

On tietysti rankkaa seurata rakkaan ihmisen kuihtumista ja hiipumista ja ikään kuin liukumista pois 

luotamme, mutta saattohoitovaihe on todella hyvä saada elää. Jäähyväisten jättäminen on hyvin 

merkityksellistä kaikille, puolisolle, lapsille, sukuun tulleille isoille ja pienille lapsenlapsille. Kuolema 

ei ole pelottava, vaan se on osa elämää, kuin myös suru ja kaipaus. (L12) 

 

Puolison myönteinen elämänasenne vaikutti kokonaisvaltaisesti ympärillä oleviin. Edellinen sitaatti 

kuvaa myös positiivista asennoitumista tilanteeseen, joka on edessä vääjäämättömästi. 

Merkityskeskeisten selviytymiskeinojen, MFC, käyttäminen perustuu juuri stressaavaan 
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tilanteeseen, jossa tilannetta ei voida muuttaa. Etujen ja myönteisten asioiden itsemuistuttelua 

selviytymiskeinona esiintyi jonkin verran, vaikka lesket eivät sitä suoraan tuoneet esille 

kertomuksessaan. Seuraavassa sitaatissa tulee esille myönteisten asioiden itsemuistuttelua, jossa 

leski kuvaa vakavasti sairasta puolisoaan: 

Kyllä hän oli ihana autettava, en sano hoidettava, sitä hän ei ollut. Aina tyytyväinen ja kiitollinen 

kaikesta. Kakkukahvein juhlistimme juhlapäivää. Vein pöydälle kuvan, jossa puolisoni hymyilee neljä 

lastenlasta sylissä, hän oli silloin juuri päässyt eläkkeelle. Laitoin tummanpunaisia ruusuja maljakkoon, 

hän joi mielellään kahvit ja söi kakkua. Päivällä tuli poika perheineen katsomaan, lapset halasivat ja 

toivat korttinsa. (L4) 

 

Minä silittelin ja sain olla tyyni ja levollinen. Puolisoni sanoi itsekin olevansa levollinen karun totuuden 

edessä. (L2) 

 

Puolisoni oli koko ajan hyvin rauhallinen ja tyyni kuten hänen perusolemuksensa oli aina ollut. Hän 

hymyili ja vastasi aina, että ei ole kipuja…Meillä kaikilla oli siinä hyvä olla ja lähtijä vaan nukkui. 

(L12) 

 

Sairaan puolison olemus ja vointi, levollisuus ja kivuttomuus vaikuttivat lähellä oleviin. Lesket 

kokivat tämän auttaneen selviytymisessä raskaassa hetkessä. Kokonaisvaltainen saattohoito, jonka 

yhtenä keskeisenä osana on potilaan riittävä kipulääkitys, poistaa pelkoa ja ahdistusta. 90 Myönteiset 

tunnetilat liittyivät leskien kertomuksissa puolison kivunhallintaan ja levollisuuteen. Ihmisen 

kokonaisvaltaisuus kuvaa sitä, että voimakkaiden kipujen aikana on vaikeaa kokea myönteisiä 

asioita. Toisaalta pieni hymy, nauraminen ja iloisten uutisten kuuleminen voi helpottaa myös 

kipukokemusta. Turvallisuuden tunne hoitohenkilökuntaa ja vahva uskonnollinen tai ei-

uskonnollinen henkisyys vähentää kivun kokemisen voimakkuutta. 

Myönteisellä mielentilalla on merkittävä vaikutus sopeutumisessa, erityisesti selviytymisessä 

pitkäaikaisesta stressistä. Tutkimuksissa palliatiivisessa hoidossa olevan läheiset kertoivat 

myönteisistä tunteista, kuten tyytyväisyydestä, kiitollisuudesta ja ilosta. Arjen pienet asiat auttoivat 

jaksamisessa ja selviytymisessä. Läheisten tuki oli myös Ainon ryhmässä merkittävä tuki. Leski 

kertoo ajasta saattohoitokodissa, jossa puoliso oli hoidossa kaksi ja puoli kuukautta: 

Arjen jaksamisesta sain parhaat keskustelut laitosapulaisten, sairaanhoitajien ja laitoksen lääkäreiden 

kanssa…Saattohoidon aikana sain toki ymmärrystä ihmisiltä, läheisiltä, sain olla myös terveesti itsekäs, 

aikuiset lapsemme huolehtivat minun huushollin hoidosta ja ruoasta, siivouksesta, tiskeistä ja pyykistä. 

(L6) 

 

Kokemukset saattohoitokotihoidosta olivat erityiset myönteiset ja kodin ympäristön tunnelman 

lesket kokivat myönteisellä tavalla. Ainon ryhmän leski koki hoidon hyväksi ja hoitajat olivat 

asiallisia sekä ystävällisiä. Hoitajat kuuntelivat läheisiä ja heidän ajatuksiaan. Leski toteaa, että 

myös hänen hyvinvoinnistaan pidettiin huolta. 91 Lapset ja lapsenlapset, sisarukset, lähisukulaiset, 

 
90 WHO; Käypä hoito. 
91 L12. 
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kuin myös vertaistuki toi onnellisuuden kokemuksia. 92 Väsymyksen päivinä voimat eivät riitä 

tapaamaan muita ihmisiä, vaan puolison kanssa kahdenolo rauhoitti ja antoi voimia. 

Leski kertoo myönteisistä asioistaan ja tekemisistään saattohoidon aikana. He pystyivät 

tekemään arkisia asioita. He kävivät kaupassa, kävelivät yhdessä siten, että puoliso käytti 

rollaattoria. Hyvä arki koostui pienistä, iloa tuottavista asioista. 93 Folkmanin teorian viides 

selviytymiskeino, myönteisten merkitysten liittäminen arkisiin asioihin helpottaa jaksamaan. 

Läheiset kertoivat, että arjen pienet myönteiset asiat auttoivat jaksamaan läpi päivän. Tutkijat 

yllättyivät, että arkinen pieni tapahtuma, kuten auringonlasku, kiitoksen sana tai hyvä elokuva 

vaikuttivat erittäin vaikeissakin tilanteissa. Ihminen haluaa erityisesti stressaavassa tilanteessa 

kokea hyvänolontunnetta. Henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin ylläpitämisen näkökulmasta tämä on 

ratkaisevaa, erityisesti vaikeina aikoina. 94 Ihminen elävänä olentona pystyy näkemään 

kärsimyksenkin keskellä kauneutta ja rakkautta, sekä kiitollisuutta. Erilaiset tunnetilat ovat 

auttamassa eteenpäin surun tai tragedian toipumisprosessissa. 95 Esteettiset asiat olivat 

merkityksellisiä palliatiivisessa hoidossa. Kuoleman lähestyessä ihmiselle luonnon esteettisyys ja 

rauha tarjosivat terapeuttista levollisuutta ja herättivät toivoa. 96 Sairaan läheisen mieliala ja vointi 

on sidoksissa läheisten jaksamiseen ja selviytymiseen. Vierailut sukulaisten luona olivat henkireikä 

heille molemmille. 97 

Leskille oli tärkeää itsestä huolehtiminen. Ulkona liikkuminen auttoi jaksamisessa. Ulkoilu 

piristi ja antoi energiaa, sekä auttoi jaksamaan. Personal Trainer oli myös tärkeä tuki, jonka kanssa 

oli hyvä vaihtaa ajatuksia. Treenin jälkeen hän kävi vielä saunassa, suihkussa ja syömässä. 

Liikuntaa leski harrasti myös kävellen ja sauvakävellen. 98 

Aikaisempi käsitys myönteisistä tunteista surun aikana ymmärrettiin kyvyttömyytenä suruun. 

Nykytutkimuksen mukaan ymmärretään, että myönteiset tunteet osoittavat aitoa sopeutumista 

tilanteeseen. 99 

Saattohoitokodin ilmapiiri ja viihtyisät tilat koettiin merkityksellisiksi. Esteettisiin asioihin 

onkin tärkeää kiinnittää huomiota myös saattohoitokodeissa. Butters ymmärtää taiteen ja luonnon 

merkityksen saattohoitopotilaille. Esteettinen kokemus on sekä aistillinen että kognitiivinen. 100 

 
92 Aavaluoma 2016, 159. 
93 L27. 
94 Folkman 2008, 11; Feldt & Metsäpelto 2009, 99. 
95 Moschella 2016, 52, 116, 137.  
96 Butters 2021, 179 & 218. 
97 L27. 
98 L27. 
99 Ong et al. 2014, 274. 
100 Butters 2021, 43, 218. 
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Hoitohenkilökunta järjesti mahdollisuuden kuunnella musiikkia ja he pyrkivät helpottamaan kaikin 

puolin kuolevan oloa. 101 

Kuolevan läheisen hyvinvointi vahvisti leskien kokemusta selviytymisestä. Myönteiset 

tunteet, jotka vahvistivat selviytymistä, liittyvät myös kuolinhetkeen. Puolison kuolinhetkessä voi 

aistia lesken myönteistä tunnelmaa: 

Kaksi päivää hän nukkui ja hengitti. Ilmeisesti kuuli ja ymmärsi lähes loppuun asti. Lapset soittivat 

hänen lempimusiikkiaan ja peukku oli noussut pystyyn, joten hän reagoi…keskiviikkona hän nukkui 

levollisesti, ilmeisesti lääkityksen, kipupumpun ansiosta. Pitkin päivää olimme hänen lähellään, poika 

vielä yöllä. Olimme ilmaisseet rakkaallemme, että hän voi lähteä levollisin mielin, meille jää muistot, 

hän kulkee mukanamme, rakkaus jää. (L2) 

 

Puolisoni kuoli rauhallisesti kotona minun ja lasteni saattaessa hänet matkaan. Sattui vielä niin, että 

juuri samaan aikaan kaksi hoitajaa oli meillä aamukäynnillä, joten sekin antoi turvaa lähdön hetkeen. 

(L11) 

 

Parasta oli, että saimme käydä tämän vaikean vaiheen yhdessä perheen kanssa omassa kodissa. 

Kauniimmin ei täältä lähteä, levollisena ja kivuttoman rakkaiden ympäröimänä. (L28) 

 

Tästä sitaatista tulee esille, kuinka tärkeää on riittävä kipulääkitys saattohoidossa olevalle. 

Omaisille on myös tärkeää, että kuoleva on hereillä ja reagoi heidän läsnäoloonsa.  

Tutkimuksissa palliatiivisessa hoidossa olevan läheiset kertoivat myönteisistä tunteista, kuten 

tyytyväisyydestä, kiitollisuudesta ja ilosta. 102 

4.3 Iloa, huumoria ja naurua  

Ainon ryhmän leskien kirjoituksissa kokonaisuutena tuli vaikutelma ilon hetkistä, joita lesket 

kuvasivat eri tavalla. Lesket mainitsivat huumorin ja naurun elämän kriisitilanteessa. Se vaikutti 

myönteisesti. Puolison huumori säilyi loppuun asti, mistä leski kertoo olleensa onnellinen. 103 

Seuraavissa sitaateissa nousee esille arjen tilanteisiin liittyviä hauskoja sanontoja ja huumoria: 

Meillä oli hauskaa keskenämme, saatoimme nauraa joillekin omille sattumuksillemme ja 

sanonnoillemme. (L27) 

 

Humoristina hän rohkaisi minua sanomalla, etten pelkäisi sitä, että hän kuolee, hän ei aio jäädä 

kummittelemaan… (L11) 

 

Lesken kertomuksesta tuli myönteinen mieliala, jolloin huumorilla ja naurulla oli tilaa myös 

vaikeana aikana. Hymyileminen ja nauraminen helpottavat tutkimusten mukaan surevien 

ahdistuneisuutta ja stressiä. Tutkimukseen osallistujat kokivat vointinsa paremmaksi, kun he 

hymyilivät ja nauroivat kertoessaan menetyksestään. 104 Surun aikana tarvitaan myös naurua ja iloa. 

Ilonpilkahdukset ja naurun tyrskähdykset eivät ole merkkinä mistään poikkeavasta surun aikana. 105  

 
101 Aavaluoma 2016, 157. 
102 Andershed 2006, 1162 
103 L28. 
104 Ong et al. 2014, 369. 
105 Juhela 2015, 293. 
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Myönteisten ja kielteisten tunteiden kokeminen kuuluu stressaaviin tilanteisiin ja suruun. 

Läheinen voi kuitenkin kokea syyllisyyttä tunteistaan ja ajatella onko oikein nauraa, sekä vitsailla 

surun aikana. Moschella on tutkinut iloa teologisesta näkökulmasta ja määrittelee ilon 

tunneperäiseksi kokemukseksi. Iloon kuuluu myös surua ja nämä kaksi tunnetilaa ovat mahdollista 

kokea samassa tilanteessa. Näkemyksen mukaan kärsimyksenkin keskellä voi nähdä kauneutta ja 

rakkautta. Moschella näkee ilon hengellisenä polkuna, johon sisältyy erilaisia emootioita. Erilaiset 

emootiot auttavat selviytymisprosessissa. 106 Folkman ymmärtää myös myönteisten ja kielteisten 

tunteiden samanaikaisuuden stressaavassa tilanteessa. Myönteiset tunteet auttavat varastoimaan 

fyysisiä ja psyykkisiä voimavaroja, joita tarvitaan selviytymisessä. 107 Leski toteaa, että 

saattohoitoaika on ahdistuksesta ja epävarmuudesta huolimatta hyvää aikaa. Saattohoidon 

onnistuessa se voi olla ”kuin uusi kuherruskuukausi”. 108  

Onnen hetket ovat ymmärrettävästi sidoksissa saattohoidossa olevan psyykkiseen ja fyysiseen 

vointiin. Voimakkaissa kivuissa tai ahdistuksessa on vaikeaa kokea ja nähdä onnen hetkiä. 

Seuraavassa sitaatissa leski toteaa, kuinka myönteiset tunteet voivat olla läsnä myös kuoleman 

läheisyydessä: 

Kuoleman läheisyydessä voitiin jutella muitakin asioita ja ehkä vähän voitiin nauraakin 

välillä…oleminen ei ollut pelkkää itkua, vaan juttelua, koskettamista ja muistelua. (L 12). 

 

Saattohoitokodin tai -osaston henkilökunnan on hyvä rohkaista ja ymmärtää saattohoitoperheen 

erilaisia tunnetiloja. Perheet ovat yksilöllisiä ja heidän yhdessä eletty aika sekä 

parisuhdedynamiikka vaikuttaa tunteiden ilmaisuun. Anttonen toteaa, että kuolemasta puhumisen 

herättämien tunteiden käsittelyyn käytettiin myös huumoria saattohoitokodissa. Se oli luontaista 

erityisesti niissä perheissä, joissa oli totuttu käyttämään huumoria. ”Huumori oli ikään kuin toinen 

peili kuoleman vakavuudelle ja reitti hetken levähtää saattohoitotodellisuudesta.” 109 

Epävarmuudesta, ahdistuksesta ja epätietoisuudesta huolimatta saattohoitoaikaan liittyi paljon 

hyvää ja myönteisiä tunteita. Perheet kokivat myös onnenhetkiä. 110 Osana saattohoidon 

jokapäiväistä arkea Sand näkee myös ilonpidon ja hauskat hetket, jotka auttavat sekä kuolevaa, että 

hänen omaistaan. Tutkimuksensa perusteella saattohoitoaika voi olla myös hyvää aikaa. 111 

 

 
106 Moschella 2016, 4–6, 28–46, 133–137. 
107 Folkman 2008, 3 & 10; Itkonen 2019, 14. 
108 Sand 2003, 96. 
109 Anttonen 2016, 75. 
110 Sand 2003, 96. 
111 Sand 2003, 176. 
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4.4 Tavoitteiden uudelleenjärjestely 

Lesket tuovat esille elämän ja tulevaisuuden uudelleen arviointia puolison sairastuttua vakavasti.  

Tieto syöpädiagnoosista on sairastuneelle ja hänen perheelleen asia, joka muuttaa koko elämän. 

Tavoitteiden uudelleenarviointia tapahtuu tilanteessa, jossa alkushokista on selviydytty.  

Se on yksilöllistä, milloin ihmisellä on voimavaroja katsoa elämässä eteenpäin. Jokaisella ihmisellä 

diagnoosin saamisen yhteydessä reagointiin vaikuttavat ihmisen elämänhistoria ja sen hetkiset 

voimavarat. Uskonnollinen vakaumus luo toivon näkökulmia ja auttaa usein katsomaan elämässä 

eteenpäin. Kaikki suunnitelmat ja tavoitteet elämässä tulee arvioida uudelleen: 

Aluksi kuljimme kuin sombiet, sitten itkeä tihrustelimme ja kohta olimme valmiit elämään täyttä 

elämää, niin kauan kuin henki pihisee. (L2) 

 

Väistämättömän kuoleman lähestyminen vaatii niin asianomaiselta kuin puolisolta, lapsilta, 

lapsenlapsilta, sukulaisilta ja ystäviltä melkoisen pysähtymisen ja asioiden uudelleen arvioinnin. (L6) 

 

Saattohoito koskettaa koko perhettä, läheisiä ja ystäviä. Lesken sanoista ymmärtää tukijoukkojen 

merkityksen kriisin aikana. Seuraavasta sitaatista tulee vaikutelma sairastuneen puolison 

sopeutuvaisesta suhtautumisesta, joka vaikuttaa myönteisesti muihin perheenjäseniin. Leski 

toteaakin, että puolisolla oli vahva psyyke: 

Puolisoni totesi, että hänen kuolemansa lähestyy väistämättömästi ja nyt alkaa uusi vaihe hänen 

elämässään. Hän nimesi päivän, jolloin lääkärin toteamus tuli, että mitään ei ole tehtävissä, että se on 

hänen loppuelämänsä ensimmäinen päivä…yhteinen päätös lähestyvän kuoleman kohtaamiseksi oli, 

että sitä ei piiloteta…ensimmäiseksi siis koko perhekunta koolle ja asian kertominen kaikille ja 

yhteinen toteamus, että nyt jatketaan normaalia hyvää elämää, niissä rajoissa kuin sairaus antaa myöten. 

(L6) 

 

Yhdessä jaettu tieto kuvastaa hyvää parisuhde- ja perhedynamiikkaa. Halutaan kertoa rehellisesti 

perheenjäsenille tilanteesta ja suunnitella tulevaa. Anttonen toteaa, että tieto sairaudesta voidaan 

jättää kokonaan käsittelemättä perheessä, mikä voidaan nähdä teeskenneltynä todellisuutena. Se voi 

olla potilaan ja perheen tietoinen päätös olla käsittelemättä sairauden todellisuutta ja sen herättämiä 

tunteita. 112 

Tieto vakavasta sairaudesta tulee antaa mahdollisimman ymmärrettävästi ja lisäkysymyksiin 

tulee jättää aikaa. Tutkimukseen osallistuvat kertoivat, että totuudenmukainen puhuminen ja 

rehelliset vastaukset olivat tilanteessa oleellisia. Tieto läheisen parantumattomasta sairaudesta ja 

kuolemasta oli tulevaisuuden kannalta hyvin tärkeää. Perheessä pohdittiin roolien uudelleen 

järjestäytymistä ja selviytymistä. 113 Hyvässä ja tehokkaassa selviytymisessä keskeistä on kyky 

arvioida, ettei tavoite ole enää totuudenmukainen ja luopua tavoitteesta. Vanhan tavoitteen tilalle 

tulee asettaa uusi tavoite, joka on sekä realistinen että merkityksellinen. Tavoitteen uudelleen 

 
112 Anttonen 2016, 64–65.  
113 Anttonen 2016, 59–60. 
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asettaminen helpottaa yksilön stressiä. Tavoitteiden uudelleen arviointi ja myönteinen mielentila 

auttavat selviytymisessä jokapäiväisessä toiminnassa. 114 

Leskien kertomuksissa ilmeni suunnitelmallisuus elämässä eteenpäin. Puolison kanssa 

suunniteltiin niin hautajaisjärjestelyitä, kuin asioita pidemmällekin elämässä. Ennen 

saattohoitokotiin siirtymistä leski oli puolisonsa kanssa suunnitellut käytännön asioita koskien 

tulevaisuutta: 

Saattohoitoaika antoi oivallisen ajan valmistautumiseen uuteen tilanteeseen. Minulla oli mahdollisuus 

puolisoni kanssa keskustella kuolemasta, perheen käytännön asioista, siunaustilaisuudesta, 

hautauksesta, perheen asioiden järjestämisestä. Kotona ollessa suunniteltiin kaikki valmiiksi, pantiin 

muistiin ja paperille. Hautaustoimistonkin kanssa neuvoteltiin asiat valmiiksi. (L6) 

 

Leski kertoo, kuinka nämä suunnitelmat helpottivat kuolinhetkessä: nyt vaan edetään näiden 

suunnitelmien mukaisesti. Puoliso oli opastanut vuodenkierron asiat ja neuvoi kuinka toimia 

omakotitalossa eri vuodenaikoina. He olivat todenneet, että sellainen kuolema, johon voi 

valmistautua, on parempi läheisille ja kuolevalle itselleen. 115  

Saattohoitotutkimuksessa tulevaisuuteen katsominen tarkoitti myös hetkessä elämistä. Tämä 

ilmeni käytännön asioista, kuten hautajaisten suunnittelusta, testamentista ja raha-asioista 

keskusteluna perheen kanssa. Hetkessä eläminen ymmärrettiin keskusteluksi jäljelle jäävien 

perheenjäsenten tulevaisuudesta. 116 

Kun tajutaan, että stressaavaa tilannetta ei voida poistaa tai ratkaista, tulevaisuuteen 

katsominen edellyttää prioriteettien uudelleenjärjestelyä. Se edellyttää usein uudelleenarviointia 

siitä, mikä on tärkeää ja millä on merkitystä yksilön arvoissa ja uskomuksissa. Prioriteettien 

uudelleenjärjesteleminen sisältää hyväksymisen, että asiat ovat muuttuneet, erityisesti menetyksen 

hyväksyminen. 117 MFC keinoista tavoitteiden sopeuttaminen ja prioriteettien uudelleenjärjestely 

osoittautuivat selviytymiskeinoiksi, jotka ilmenivät leskien kertomuksista. 

 

 

 

 

 

 

 

 
114 Folkman 2008, 9–10; Feldt & Metsäpelto 2009, 99. 

 
115 L11. 
116 Anttonen 2016, 89–90. 
117 Folkman & Moskowitz 2007, 199. 
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5. Riitta rinnalla kulkija 

5.1 Riitan tarina 

Tähän ryhmään valikoitui yhdeksän leskeä, joista seitsemän oli naisia ja kaksi miestä. 118 

Kertomukset olivat rakenteellisilta ominaisuuksiltaan lyhyitä, osa vain alle yhden A4-sivun 

mittaisia. Kertomuksissa ei kerrottu selkeästi selviytymisestä tai myönteisistä tunteista. 

Selviytymisestään tai myönteisistä tunteistaan ei selkeästi kerrottu. L16 rakentaa kertomuksensa 

vastaten kysymykseen, kuinka selvisin saattohoitoajasta. Kertomuksista tuli esille parisuhteeseen 

liittyviä vaikeuksia, kuten sitoutuminen puolisoon. L 21 kuvaa kertomuksessaan enemmän 

puolisonsa tilannetta ja kuvaus omasta selviytymisestää jää vähemmälle. Riitan ryhmälle 

tunnusomaista oli parantumattomasti sairaan puolison vierellä kulkeminen elämän loppuun asti sekä 

kuolinhetken tarkka kuvaus. Avioliiton pituus Riitan ryhmässä oli viidestä vuodesta 65 vuoteen.  

Riitta kertoi seurustelunsa alkuvaiheesta, kuinka he Simon kanssa tutustuivat pikkuhiljaa 

opiskeluaikana. He menivät naimisiin ja saivat neljä lasta. He huolehtivat kotiaskareista yhdessä ja 

Riitta kehui Simon taitoja hoitaa kaikkia asioita kotona. Monipuolinen harrastustoiminta kuului 

heidän elämäänsä, sekä ystävien tapaamiset. Avioliittoaan Riitta kuvaa tasaveroiseksi. 

Simon syöpädiagnoosi pysäytti, se tuli järkytyksenä. Riitta ymmärsi saattohoidon alkaneet 

siitä hetkestä, kun lääkäri sanoi, ettei sairautta voida parantaa. He suhtautuivat tietoon rauhallisesti 

ja toisiaan tukien. Simo kertoi olevansa huolissaan puolisonsa selviytymisestä. ”Puolisolla oli 

taistelutahtoa loppuun asti. Siitä alkoi rinnalla kulkeminen.” 119 

Riitasta tuli omaishoitaja miehelleen. Leski toteaa, kuinka kauheaa oli huomata, kuinka 

tekevästä ja jaksavasta miehestä tuli autettava. Riitta kehui miestänsä ihanaksi autettavaksi – aina 

tyytyväinen ja kiitollinen. Parhaat hetket olivat pitkät keskustelutuokiot miehensä kanssa, he 

keskustelivat kaikesta, kuolemastakin. He muistelivat kerran kuussa miksi he ovat yhdessä ja se 

auttoi jaksamisessa. Saattohoitovaihe kotona oli Riitalle kaikin puolin merkittävä ja hyvää aikaa. 

Iltaisin he lukivat lehtiä ja kirjoja, sekä puhuivat elämästä. Erkki Hokkanen kertoo kokemuksistaan 

puolisonsa rinnalla kulkemisesta saattohoitoaikana. Hokkanen kertoo pohtineensa, mikä on rinnalla 

kulkijan tehtävä. Tilanteeseen liittyy paljon onnistumisen ja epäonnistumisen hetkiä, upeita yhteisiä 

kokemuksia. Rakkaudesta puolisoon nousee rinnalla kulkijan rooli. 120 Riitta koki erityisen 

ilahduttaviksi leppoisat koti-illat puolisonsa kanssa musiikkia kuunnellen, Riitta luki laulun sanoja 

ja Simo kuunteli. He laittoivat myös perhekuvia seinälle ja muistelivat yhteistä aikaa. Riitta toteaa, 

että oli helpottavaa jutella syvällisiäkin asioita. Riitta koki myönteisenä asiana juuri sen, että sai olla 

 
118 L8, L9, L13, L14, L16, L20, L22, L 23 ja L30. 
119 L 14. 
120 Hokkanen 2017, 18–19. 
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Simon kanssa kotona. He saivat vielä viettää puolistoista viikkoa kotona, eläen mahdollisimman 

normaalia elämää, päivä kerrallaan. 

Puolison siirtäminen saattohoitokotiin auttoi Riittaa jaksamaan viimeiset viikot. Puoliso sai 

siellä hyvää hoitoa ja henkilökunta kertoi rehellisesti missä mennään: rehellisesti annettu tieto oli 

merkityksellistä. Hoitajat olivat empaattisia ja ammattitaito oli hyvää. Lääkäreiden kanssa 

keskustelut auttoivat ja rauhoittivat mieltä. Saattohoitokodissa oltiin tyytyväisiä, kun Riitta pystyi 

olemaan paikalla miehensä vierellä. Hänen läsnäolonsa rauhoitti muuten varsin levotonta Simoa. 

Syöpäkivut ja vahvat lääkkeet olivat aiheuttaneet sekavuutta ja levottomuutta. Simolla oli myös 

hyviä päiviä, jolloin ei ollut kipuja. Niinä päivinä he kuvittelivat olevansa mielikuvitusmatkalla 

ulkomailla ja hotellissa, jossa he saivat aamupalan ja petauksen. Puolison kanssa vietetty aika 

saattohoitokodissa ja jaetut kokemukset olivat tärkeitä. 

Kuoleman lähestyessä he saivat olla koko perhe Simon lähellä. Tähän hetkeen ei liittynyt 

mitään pelottavaa ja Simo oli kivuton sekä rauhallinen. Riitta totesi puolisonsa kuoleman jälkeen, 

että hänelle oli tärkeintä saattaa puoliso loppuun asti. Viimeinen hetki oli kaunis, kun he saivat 

silitellen ja puhumalla saattaa hänet matkaan. 121 

 

5.2 Tukijoukot 

Riitan ryhmän lesket kertoivat läheisten ja hoitohenkilökunnan tuen merkityksestä 

selviytymisessään. Yksi leskistä kertoi saaneensa apua eri tahoilta, kuten sisareltaan, ystävältään, 

lapsenlapsiltaan ja kummipojiltaan. 122 Myös vertaistuki oli leskelle merkityksellistä ja antoi 

onnellisuuden kokemuksia. 123 Omien perheenjäsenten, kuten omien lasten tuki ja apu eri tavalla 

korostuivat leskien kertomuksissa: 

Poikamme toimi autokuskina käyttäessään syöpähoidoissa ja syöpälääkärissä. Tyttäreni auttoi minua 

keskustelemalla puhelimessa päivittäin. Veljeni ja siskoni auttoivat soittamalla melkein viikoittain 

minulle. (L20) 

 

Lapset olivat myös apuna kotisaattohoidossa, jolloin leski pääsi käymään asioilla ja vaikkapa 

ulkoilemaan. Toisistaan huolehtiminen merkitsi hoitovastuun jakamista perheenjäsenten kesken 

sekä läsnäoloa. Perhetilanteen salliessa omainen pystyi toteuttamaan omaa hyvinvointiaan tukevia 

asioita. Saattohoitokotitutkimukseen osallistuville esimerkiksi ulkoilu, liikunta tai vaikkapa käsityöt 

tukivat hyvinvointia. Ottamalla etäisyyttä saattohoidosta kotona, oli tilaa omille ajatuksille ja 

 
121 L13 & L8. 
122 L13. 
123 Aavaluoma 2016, 159. 
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tunteille – oli tilaa ajatella muita asioita. 124 Itkonen toteaa, että sosiaalinen tuki on merkittävä osa 

selviytymisprosessia. Sosiaalinen tuki voidaan jaotella eri tavoin. 125 Lesket kertoivat myös ystäviltä 

saamastaan käytännöllisestä ja emotionaalisesta tuesta. Saattohoitokodin vapaaehtoistoiminnasta 

leski koki saaneensa paljon apua. Tarjolla oli hemmotteluhieronta, logopedin kanssa keskustelu tai 

musiikkiterapeutti: 

Vapaaehtoistoiminta aivan huippua. Minä sain siis huomiota ja omaan jaksamiseen tukea, joka tarjottiin 

minulle luontevalla tavalla: eli kysyttiin, haluaisinko jotain näistä em. palveluista. Otin kaiken tarjotun 

vastaan! (L14) 

 

Vapaaehtoistyö liittyy läheisesti saattohoitoon. Vapaaehtoiset keskustelevat ja viettävät aikaa 

potilaan ja hänen läheistensä kanssa. He osallistuvat myös hoitotoimenpiteisiin ja arjen tehtäviin 

hoitohenkilökunnan apuna. 126 

Kotisaattohoidon järjestyminen oli merkityksellistä ja auttoi selviytymisessä. Puoliso sai olla 

kotona, tutussa ympäristössä. Lesket toteavat, etteivät olisi jaksaneet ilman kotisairaalan apua. 

Kokemukset selviytymisestä kotisaattohoidon aikana liittyvät useassa kertomuksessa juuri 

kotisairaalatoimintaan, jota kuvattiin hyväksi ja laadukkaaksi. Väsyessään leski sai apua 

kotisairaalasta: 

Eräänä yönä soitin kotisairaalan lääkärinnumeroon ja kerroin että nyt olen aika sippi. Seuraavaksi 

päiväksi järjestyi paikka puolisolleni sairaalan saattohoito-osastolta. Se oli pelastus. Sain nukuttua yöni 

kotona ja aamulla lähdin koiran kanssa puolisoni luokse sairaalaan…hoitaja ja lääkäri olivat koko ajan 

tavoitettavissa. Omaiset huomioitiin hyvin ja hienotunteisesti koko saattohoitojakson ajan. 

Omaishoitajan jaksamista tarkkailtiin ja annettiin neuvoja. (L20) 

 

Sitaatissa korostuu saattohoidon kokonaisvaltaisuus ja omaisten huomioiminen. Hoidon lähtökohta 

on turvallisen hoitosuhteen luominen saattohoitohenkilökunnan ja potilaan sekä hänen perheensä 

välille. Perheen luottamus siihen, että apua saadaan heti tilanteen vaatiessa, vahvisti turvallisuuden 

tunnetta. 127 Kansainvälisessä tutkimuksessa ammattihenkilökunnan apu ja turvallisuuden tunne 

koettiin erittäin tärkeäksi. Hoitohenkilökunta kuunteli perheen toiveita ja näin vähensi heidän 

stressiään. Hyvä kommunikointi, kuunteleminen ja omaisten informointi olivat läheisille 

merkityksellisiä asioita. 128 Kotisairaalan henkilökunnan asiakaslähtöinen asenne hoitamiseen on 

keskiössä. Jokainen saattohoitoperhe on ainutlaatuinen ja heille myös tilanne on ainutkertainen. 

Näiden asioiden huomioiminen auttaa luomaan luottamuksellisen hoitosuhteen. 

Hoitohenkilökunnan tulee havainnoida tilannetta kotona, omaishoitajan voimavaroja ja tarvittaessa 

rohkaista sekä auttaa saattohoitopotilaan siirtymisessä osastohoitoon.  

 
124 Anttonen 2016, 81. 
125 Itkonen 2018, 60. 
126 Siltala 2017, 96–96. 
127 Anttonen 2016, 82.  
128 Andershed 2006, 1165–1166. 
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Puolison siirto saattohoitokotiin oli merkittävä selviytymiseen vaikuttava tekijä viimeisinä 

viikkoina: 

Näin leskenä ajattelen, se siirto pelasti minut jaksamaan viimeiset kolme viikkoa. Mieheni sai hyvää 

hoitoa, minä tukea jaksamiseen. Kuoleman lähestyessä en voinut kuin ihailla henkilökuntaa, joka osasi 

kertoa missä mennään, rehellisesti ja lämmöllä. (L 14) 

 

Olen kiitollinen saamastamme saattohoidontuesta, sen avulla minä elän. (L23) 

 

Tunsin kiitollisuutta hoitohenkilökuntaa kohtaan, kun saimme olla paikalla viimeiset kolme 

vuorokautta, jonka aikana hän oli huonossa kunnossa. (L8) 

 

Loppuvaiheen hoito oli hyvää ja empaattista ja samalla meidät läheiset huomioitiin kauniisti. (L22) 

 

Kokemukset saattohoitokodin henkilökunnasta olivat aineistoni mukaan myönteisiä. Hoitajien 

ammattitaitoa arvostettiin, sekä suhtautumista potilaaseen ja hänen perheeseensä. Saattohoitokodin 

henkilökunnan tavoitteena oli potilaan ja perheen hyvinvoinnin tukeminen, sekä rohkaiseminen 

sairauden kanssa elämiseen. 129 

Riitan ryhmässä tulee esille myös tuki hoitohenkilökunnalta, joka huomioi sekä potilaan että 

puolison. Korona-pandemian vuoksi vierailut olivat kiellettyjä, mutta henkilökunta oli joustava 

vierailujen suhteen. Leski kertoo, että ihana henkilökunta antoi hänen lähes asua puolisonsa 

huoneessa. 130 

Saattohoitokodin henkilökunta koki tärkeäksi, että hoitotyössä muistettiin kohtelias ja 

ystävällinen käyttäytyminen. Aito kiinnostus potilasta ja perhettä kohtaan oli myös merkittävää 

hoitajien suhtautumisessa hoidettaviin. Anttonen tuo esille tutkimuksessaan mekaanisen hoitamisen 

käsitteen, joka ilmeni hoitohenkilökunnan toiminnassa. Hoitohenkilökunta ei kohdannut potilasta ja 

hänen perhettään yksilönä, vaan hoitaminen oli rutiininomaista ja valikoivan myötätunnon 

osoittamista. 131  

Ristiriitainen tulos oli Aavaluoman tutkimuksessa, jossa vain 16 prosenttia tutkimukseen 

osallistuneista leskistä kertoi hoitohenkilökunnan huomioineen sekä kuolevan että omaisten tarpeet. 

132 Saattohoitokodin hoitoyhteisön johtoajatus on vastata potilaan ja perheen tarpeisiin yhdessä ja 

erikseen. Perheen voimavarat ja niihin mukautuminen tulee huomioida ja antaa heille kaikki 

mahdollinen tuki saattohoitovaiheen aikana. 133 

Tutkimustuloksistani ei tullut esille vaikutelmaa rutiininomaisesta suhtautumisesta 

saattohoidossa olevaan tai hänen läheisiin. Lesket kertoivat kokemuksistaan, joissa hoitajat 

 
129 Anttonen 2016, 74. 
130 L30. 
131 Anttonen 2016, 63 & 87. 
132 Aavaluoma 2016, 157. 
133 Sand 2003, 107. 
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osoittivat perheen olevan tärkeä ja ainutlaatuinen. Kohtaamiset kuvailtiin lämpimiksi ja hoitajat 

empaattisiksi. Yhteydenpito hoitohenkilökuntaan jatkui joidenkin leskien kohdalla myös puolison 

kuoleman jälkeen. 

Seurakunnan antama sosiaalinen tuki ei tullut esille leskien kertomuksissa. Sielunhoidolliset 

kohtaamiset tai seurakunnan konkreettinen apukaan ei ollut leskien kertomuksissa merkittävässä 

asemassa. Kirkon antaman sosiaalisen tuen Itkonen ymmärtää osaksi emotionaalista tukea, joka 

toteutuu esimerkiksi järjestettyjen keskustelujen kautta. Kirkon tuki voi olla myös konkreettista 

apua, kuten ruoka-apua elämän kriisitilanteessa. Kirkon toteuttama erityinen apu liittyy kuolemaan 

ja sen rituaaliseen sekä yhteisölliseen kohtaamiseen. Elämän merkitysten pohdintaan kirkko tarjoaa 

erityistä apuaan. 134 Lesket kertoivat aktiivisesti hakeutuneensa seurakunnan tilaisuuksiin ja 

harrastustoimintaan, mutta eivät kertoneet seurakunnan tarjoamasta avusta tai tuesta. Tämä on 

yhtenevä löydös kansainväliseen tutkimukseen, jossa haastateltiin palliatiivisen hoidon potilaita ja 

heidän omaishoitajiaan. Spirituaalisten tarpeiden huomioiminen on oleellista, mutta usein unohdettu 

osa palliatiivista hoitoa. 135 Spirituaalisen tuen puute nousee sille myös Saarelaisen tutkimuksessa 

syöpäsairaiden kokemuksissa. 136 

 

5.3 Kehollisuus ja läheisyys 

Tunteiden merkitys pastoraaliteologisessa tutkimuksessa on ollut viime aikoina tukijoiden 

mielenkiinnon kohde. Tunteet ovat ihmisen tahdonalaisen toiminnan ulkopuolella – ihminen ei voi 

lopettaa suremista tai aloittaa iloitsemaan. Tunteet ja kehollisuus ovat pastoraaliteologian 

nykytutkimuksessa ja erityisesti surututkimuksessa olleet mielenkiinnon kohteena. Tunteet ja 

kehollisuus liittyvät läheisesti yhteen. 137 Keho reagoi suruun aiheuttamalla fysiologisen 

stressireaktion, joka kiihdyttää eri elintoimintoja. Vaikutukset näkyvät elimistössä monella eri 

tapaa, kuten sydämen sykkeen nopeutumisena. Kehollisuus ja tunteet ovat hyvin keskeinen osa 

sielunhoitoa. Ihmisen tunteet liittyvät sielunhoidossa suruun, syntymään ja kuolemaan. 

Elämänkaaren stressaavissa tapahtumissa tunteet ja kehollisuus nousevat vahvasti esille. 

Myönteisten tunteiden ylläpitäminen ja niiden hyväksyminen osaksi stressaavaa tilannetta on 

tärkeää sekä autettavan että auttajan näkökulmasta. Positiivisten tunteiden ilmaiseminen tulee olla 

hyväksyttävää ja ne tulee ymmärtää täysin normaaliksi myös elämän stressitilanteissa.  

 
134 Itkonen 2018, 287. 
135 Selman et al. 2018, 227. 
136 Saarelainen 2017, 42–43. 
137 Vähäkangas 2018, 70. 
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Läheisyyden merkitys tuli esille selviytymiskertomuksissa. Kehollisuus ja läheisyys olivat 

olleet luontaista puolison kanssa aikaisemminkin, mutta nyt saattohoitoaikana läheisyys korostui. 

Saattohoitokodin henkilökunta myös tuki ja rohkaisi olemaan lähellä: 

Viimeisinä päivinä he antoivat meille tilaa olla lähellä ja viimeisellä hetkellä ohjasivat vielä 

lähemmäksi, kunnes hengitys loppui. Tämän kokemuksen jälkeen en ole pelännyt kuolemaa. (L14) 

 

Tunteet puolisoa kohtaan vahvistuivat saattohoitoaikana ja rakkaus oli säilynyt läpi vaikeuksien. 

Läheisyys vahvisti rakkauden ja turvallisuuden tunnetta. Leski kertoi tunteiden merkityksestä 

selviytymisessään:               

Ihanaa oli, että sain olla siinä vierellä…minulle tärkeintä oli saada olla siellä missä rakkaani on… olin 

onnellinen, kun voin olla hiipuvan rakkaani vieressä, samassa sängyssä, puhua, silittää, laulaa, lukea ja 

suudella. (L 23) 

 

Fyysinen läheisyys ja sen merkitys leskelle tulee esille myös muissa Riitan ryhmän kertomuksissa. 

Läheisyys oli tärkeää loppuun asti, vaikka puolison tajunnantila laski. Puoliso ei jaksanut olla 

hereillä tai reagoida läheisyyteen. Leski kertoo, että loppuajan puoliso oli lääkkeellisessä 

sedaatiossa, mutta hän pystyi reagoimaan puolisonsa kommentteihin liikuttamalla päätään. Leski 

kertoi olevansa kaikesta huolimatta onnellinen, että sai olla puolisonsa kanssa loppuun saakka:  

Puolisostani oli kiva kuulla ääntäni ja katsella kun luin ja piirustelin jotain ja kuunneltiin klassista 

musiikkia tai luin hänelle lehteä…Sain jopa nukkua siellä yhden yön lattialla 

patjalla…Saattohoitokodissa siirsin iltaisin sängyt vierekkäin, kun alettiin nukkumaan. Olimme siinä 

aivan vierekkäin ja silittelin ja hyräilin hänet rauhallisin mielin ” sinne missä ei kipua, ei surua, ei 

huokauksia.” (L30) 

 

Leskien kertomuksissa oli kuoleman hetki kerrottu hyvin tarkasti ja tunnelmaa oli kuvailtu syvästi 

sekä rikkaasti. Hetkeen liittyi rauhaa ja helpotuksen tunnetta siitä, että puoliso pääsi kivuistaan. 

Siinä oli jotain kaunista, ei mitään pelottavaa. 138 Kokemus hyvästä kuolemasta antaa omaisille 

hyvät lähtökohdat suremiseen ja elämän jatkumiseen. 139 

Saattohoidossa nähdään ajatus siitä, että parantumattomasti sairas saatetaan kuoleman 

porteille. Kuljetaan mukana matkalla elävien maailmasta kuolleiden maailmaan. Kuolevaa ei jätetä 

yksin, vaan ollaan vierellä loppuun asti. 140 Saattohoitoon sisältyy luonnollisena osana ajatus siitä, 

että jaksetaan kulkea rinnalla loppuun asti. Saattohoitokotitutkimuksessa omaiset kertoivat, että 

hoitohenkilökunnan tuen avulla jaksettiin loppuun asti. Kuolevan ääressä mikään ei tuntunut 

pelottavalta ja henkilökunta antoi tilaa olla lähellä. Hoitajien läsnäolo niin henkisesti kuin 

fyysisestikin koettiin merkitykselliseksi. Sand toteaa, että saattohoitoajattelun ytimessä on 

mahdollisuus yksilölliseen, arvokkaaseen ja rauhalliseen kuolemaan. 141 

 
138  L16. 
139 Anttonen 2016, 58. 
140 Aavaluoma 2016, 53. 
141 Sand 2003, 102–103. 
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Viimeinen hetki oli myös kaunis, kun saimme silitellen ja puhumalla saattaa hänet matkaan. (L8) 

 

Kuoleman läheisyydessä on tärkeää kuulla tuttu ääni ja tuntea turvallinen, tuttu kosketustapa. 142 

Kuoleman lähestymiseen liittyi ahdistusta ja pelkoa, joka ilmeni levottomuutena. Kuolevaa 

helpottaa rauhallisuus, fyysinen läheisyys ja rauhoittava puhe. Tuttu ja turvallinen puhe- ja 

kosketustapa rauhoittavat kuolevaa. 143  

Minulle tärkeintä oli saada olla siellä missä rakkaani on. (L23) 

 

Itse koin todella hienona, että sain saattaa hänet loppuun asti. (L13) 

 

Lesket kertoivat, kuinka kuoleman yhteydessä hoitohenkilökunta oli huomioinut tilanteen kauniilla 

tavalla. Vainajan huoneeseen oli sytytetty kynttilä ja ruusu oli laitettu rinnan päälle. Tunnelma 

huoneessa oli rauhallinen ja tyyni. 144 Saattohoitokodin henkilökunnan tehtävänä on mahdollistaa 

kuoleman hetki niin rauhalliseksi, kuin on mahdollista. Henkilökunta kysyi perheen toiveet ja oli 

läsnä kuoleman hetkellä, jos perhe niin toivoi. Tutkimuksessa koettiin henkilökunnan lievittävän 

läsnäolollaan kuolemaan liittyvää vaikeutta. 145 Hoitohenkilökunta huomioi saattohoitoperheen 

osoittamalla hellyyttä. Halaukset ja silittelyt auttoivat vaikeassa tilanteessa. Lesket kokivat 

läheisyyden hoitohenkilökunnan kanssa myönteisenä ja lohduttavana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
142 Aavaluoma 2016, 55. 
143 Aavaluoma 2016, 55. 
144 L20. 
145 Anttonen 2016, 101. 



38 
 

6. Unto – usko Jumalaan kantaa 

6.1 Unton tarina 

Leskien kertomuksista erottui kahdeksan 146 puolisonsa saattohoitojaksoa muistelleen kertomukset, 

joista tulee esille uskonnollisuuden ja hengellisten asioiden merkitys selviytymisessä. Ryhmässä on 

seitsemän naista ja yksi mies, ikäjakaumaltaan 55–83-vuotiaita. Tähän ryhmään kuuluville oli 

ominaista tuoda esille erilaisia hengellisyyteen ja uskonnollisuuteen liittyviä rituaaleja sekä pyhän 

kokemuksia. Seurakunnan erilaiset toimintamuodot olivat myös tukena selviytymisessä puolison 

vaikean sairauden aikana. Leskien kertomuksista nousi esiin myös kiitollisuus kaikista vaikeuksista 

ja surusta huolimatta. Unton tarina kertoo sen, mikä uskonnollisuutta korostavien leskien 

selviytymisessä oli keskeistä. Näitä tutkittavia yhdisti kokemus siitä, että Jumala kantaa. Lesket 

kertoivat lapsuudenkodin uskonnollisuudesta, joka on kantanut läpi elämän. Uskolla oli merkittävä 

rooli nyt elämän kriisitilanteessa. Unton ryhmään valikoituneiden kertomuksista kiinnitti huomion 

lyhyt aika puolison kuolemasta. Viidessä kertomuksessa leski kertoo, että kuolemasta on aikaa alle 

yksi vuosi. Uskonnollisuus, uskonnolliset rituaalit, rukous nousevat juuri näiden leskien kohdalla 

voimakkaammin esiin.  

Unto on uskovasta perheestä ja hän kertoo, että uskonnollisuus ilmeni kotona eri tavalla. 

Yhteiset aamu- ja iltarukoushetket, raamatunluvut ja ruokarukoukset lapsuuskotien perintönä 

jatkuivat läpi elämän. 147 Koulussa kristillisyys oli esillä aamuhartauksineen ja uskontotunteineen. 

Rippikouluaika oli Untolle uskon vahvistumisen aikaa ja seurakunnan toiminnassa hän tapasi 

tulevan puolisonsa Hilkan. Neljän vuoden seurustelun jälkeen he menivät naimisiin ja saivat kaksi 

lasta. Yhdessä he rakensivat talon, Hilkka oli ahkerana ja toimeliaana apuna. He elivät tavallista, 

rauhallista lapsiperhearkea. Hilkka piti hyvää huolta kunnostaan lenkkeilemällä ja liikkumalla 

luonnossa. Unto ja Hilkka pitivät myös yhdessä tekemisestä ja erityisesti yhteisistä lomamatkoista 

Suomessa. 

Hilkka oli jäämässä pitämästään työstänsä eläkkeelle, kun hän rutiini 

mammografiatutkimuksessa käytyään sai järkyttävän uutisen. Tutkimustulokset kertoivat karua 

kieltä: kuvauksista löytyi maksaan ja keuhkoihin levinnyt rintasyöpä, ei parantavaa hoitoa, sanoi 

lääkäri. ”Missä haluat viettää loppuelämäsi?” lääkäri kysyi Hilkalta – ” Kotona tietenkin.” vastasi 

Hilkka. Hänen kysyttyään elinajan ennustetta lääkäri vastasi, että tämän syksyn aikana ja jouluun on 

pitkä matka. Unto rohkaisi Hilkkaa ja sanoi, että meillä on päiviä, viikkoja, kuukausia ehkä 

vuosiakin. Elämme päivän kerrallaan. Saattohoidon ja palliatiivisen hoidon rajaa oli Unton vaikeaa 

 
146 L3, L7, L15, L17, L19, L 25, L26 ja L 29 
147 L7. 
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määritellä. Hän koki saattohoidon alkaneen silloin kuin syöpädiagnoosi tuli. Unto oli kesälomalla, 

kun tieto vakavasta sairaudesta tuli. Syöpähoidot aloitettiin, kun sellainen vaihtoehto annettiin. He 

käsittelivät surua sekä yhdessä että erikseen. Toivon ylläpitäminen oli tärkeää, vaikka välillä Unto 

olisikin halunnut huutaa ja itkeä.  

Hilkan kunto pikkuhiljaa heikkeni ja liikkuminen oli vaikeaa. Tässä vaiheessa Untosta tuli 

virallinen omaishoitaja ja hän totesi, että heillä oli todellinen rakkausavioliitto: ”Halusin hoitaa 

Hilkan kotona. Hilkka ja hänen sisaruksensa arvostivat kovasti tapaani huolehtia ja hoitaa Hilkkaa.”  

Kotihoito järjesti heille geriatrisen pyörätuolin, jolla Hilkka pääsi mukaan seurakunnan 

kerhoihin ja lähetyspiiriin tapaamaan tuttuja. Unto koki, että toisten ihmisten tapaaminen virkisti. 

Hän pääsi kerran kuussa kirkkoon, silloin kun Hilkka oli intervallihoidossa terveyskeskuksen 

vuodeosastolla. Hilkka ja Unto olivat syvästi uskossa elävä pariskunta. Lapsuuden kodin 

uskonnollisesta perinnöstä sekä hengellisyydestä oli nyt apua ja tukea elämän kriisitilanteessa. 

6.2 Hengellisyys ja uskonnollinen spiritualiteetti 

Unton ryhmän leskille hengellisyys ja uskonnollinen spirituaalisuus tuli esille kirjoituksista. 

Spirituaalisuus ilmenee eri tavoin, kuten rukouksin ja virsien sekä hengellisen musiikin muodossa. 

Oman hengellisyyden tukemiseen keskustelut papin kanssa olivat tärkeitä. Uskonnollisuus tulee 

esille kirjoituksissa vahvassa luottamuksessa Jumalan huolenpitoon: 

 Taivaanisä meitä muistaa ja hoivaa antaa kantaakseen vaivamme ajallaan. (L17) 

 

Spiritualiteetti-käsite on monimerkityksellinen ja se voidaan määritellä uskonnollisin, sekä ei-

uskonnollisin käsittein. Laajasti ymmärrettynä se tarkoittaa yleisinhimillistä kokemusta, jossa 

pyritään löytämään vastauksia eksistentiaalisiin kysymyksiin, sairaudesta ja kärsimyksestä. 148 

Spirituaalisuus ymmärretään ihmiselle luontaiseksi näkökulmaksi, johon sisältyy merkitysten, 

tarkoitusten ja transsendentin etsimistä. Tutkimuksessa omaishoitajat kokivat henkistä hätää 

hoitaessaan läheistään, joka oli vakavasti sairas. Haastattelututkimuksen tulokset osoittivat, että 

omaishoitajat kokivat heidän uskonnollisen vakaumuksensa, rukousten sekä meditaation ja 

uskonnollisen yhteisön tuen auttaneen selviytymisessään hoitajan roolissa. Spirituaalisuuden 

huomioiminen on oleellista, mutta usein unohdettu asia. 149
 

Pargament toteaa, että sieltä missä on murhetta ja kriisiä, löydämme myös usein uskonnon ja 

sen harjoittamisen. Siellä missä on ahdistusta ja stressiä, ihminen kokee saavansa uskonnosta lohtua 

ja helpotusta ahdistukseensa. Uskonto yhdistetään ihmisen selviytymiskeinoihin. Uskonnollisen 

selviytymisen toiminta ymmärretään merkityksen etsimiseksi, hallinnan ja kontrollin etsimiseksi, 

 
148 Virtaniemi 2019, 390 & 393. 
149 Selman et al. 2018, 217 & 225. 
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Jumalan läsnäolon ja lohduttamisen etsimiseksi. Elämänmuutoksen etsiminen nähdään myös 

uskonnollisiin selviytymiskeinoihin liittyvänä toimintana. Stressaavaan tilanteeseen sopeutumisen 

lisäksi uskonnollisella selviytymisellä on myönteinen vaikutus myös ihmisen sosiaaliseen, 

spirituaaliseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Lisäksi se usein vahvistaa ihmisen uskonnollisuutta ja 

uskoa. 150 Pieper toteaa artikkelissaan, että uskonnollinen selviytyminen ymmärretään 

merkityskeskeisten selviytymiskeinojen erityismuotona. 151  

Leski koki osallistumisen jumalanpalveluksiin ja seurakunnan toimintaan voimia antaviksi 

tapahtumiksi: 

Saimme geriatrisen pyörätuolin…sitten hän voi nukkua siinä esimerkiksi srk kerhossa ja lähetyspiirissä. 

Sitten pääsin itsekin vähän virkistymään. Kirkkoon emme voineet mennä noin neljään vuoteen. Minä 

pääsin kerran kuussa kirkkoon, kun puolisoni oli intervallihoidossa viikon kuukaudessa noin neljän 

viimeisen vuoden ajan. Raamattupiiri kotona joka toinen viikko illalla…oli hämmästyttävää, että 

puolisoni oli valveilla koko ajan. (L19) 

 

Merkityskeskeiset selviytymiskeinot pohjautuvat ihmisen arviointiin stressaavasta tilanteesta, jonka 

jälkeen ihminen valitsee omat uskonnolliset tai spirituaaliset uskomusten ja arvojen mukaiset ja 

eksistentiaaliset tavoitteet. Nämä auttavat ylläpitämään selviytymistä stressaavassa tilanteessa. 152 

Palliatiivisen hoidon tukiosasto mahdollisti omaishoitajalle omaa aikaa. Intervalliviikko tuntui 

leskestä pitkältä, koska hän ikävöi puolisoaan. Hän kuitenkin ymmärsi sen olevan välttämätön oman 

jaksamisensa kannalta. Omaishoitajana toimineelle leskelle muutama päivä luostarissa oli tärkeä 

levähdyspaikka: 

Tyttäreni toimi varahoitajana, joten sain pidettyä vapaata…oli mahdollisuus lähteä muutamaksi 

päiväksi luostariin. Olin lomaillut siellä aiemminkin monena vuonna…nyt siitä oli tullut entistä 

tärkeämpi paikka, sain olla yksin omine ajatuksineni puolisoni ollessa parhaassa mahdollisessa 

hoidossa. (L26) 

 

Selviytymiseen saattohoitoaikana vaikutti oma henkilökohtainen usko, raamattupiiri kerran viikossa 

ja hengellisen musiikin kuuntelu:  

 Kuuntelin Herraa ylistävää musiikkia cd:ltä hiljaisella volyymillä kaksi kertaa peräkkäin. 

Vietimme leppoisaa koti-iltaa laulellen välillä ceedeetä kuunnellen lauluja, luin ääneen laulun sanoja.  

Tämä meidän yhteinen lauluiltamme oli se viimeinen. (L17) 

 

Lapsenlapset lauloivat hengellisiä lauluja…koko sairauden ajan soitin hengellistä    musiikkia 

päivittäin, koska olimme olleet mukana lauluryhmässä, joka kävi hoitolaitoksissa papin laulutukena. 

Musiikki oli loppuvaiheessa tärkeää, koska lukemista hän ei jaksanut edes kuunnella. (L19) 

 

 
150 Pargament et al. 2013, 560 & 563 & 566. 
151 Pieper 2019, 286, 281. 
152 Folkman 2008, 7. 
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Virsien ja hengellisten laulujen laulamisen lesket mainitsevat kertomuksissaan. Leski kertoo 

puolisolla olleen kielillä puhumisen lahjan. Kuoleman lähestyessä puoliso ”puhkesi voimakkaaseen 

ylistysvirteen”:  

…en saanut mitään muuta selvää kuin sanat Herra, Herra…tämä ylistysvirsi oli suunnattomana 

lohduttajana minulle itselleni kun sen sain kuulla ja siitä kerroin monelle jälkeenpäin. Todisteena siitä 

että kuorolaulajana hän oli siirtymässä taivaalliseen ylistyskuoroon. (L7) 

 

Leski kuvasi hetken Pyhäksi kuunnellessaan hengellistä musiikkia:  

Kuuntelin Herran ylistävää musiikkia cd:ltä hiljaisella volyymillä kaksi kertaa peräkkäin. Koin se 

erittäin hoitavana, rauhoittavana, jopa pyhänä hetkenä…Rukoilin Herralle mieheni kanssa…lauloimme 

myös virren pariin kertaan…Koin tämän pyhänä hetkenä. Seuraavana päivänä sairaalasta soitettiin, että 

jos vain pääsemme tulemaan ennen vierailuaikaa, lähtö voi olla lähellä. Saimme kaikki olla siellä. 

Tälläkin kertaa rukoilin ja lauloin virsiä, koin sen pyhänä hetkenä. Minä painoin mieheni silmät kiinni. 

(L3) 

 

Pyhä ymmärretään joksikin, joka on arjesta, tavanomaisesta poikkeavaa. Mystinen tai 

transendenttinen kokemus kuvataan pyhäksi kokemukseksi. Pargament ja kollegat päätyvät 

määrittelemään pyhän käsitteeksi, joka kirkastaa uskonnon ja spiritualiteetin merkityksen. 153 

Pyhä eli sakraali erotetaan arkisesta elämästä, se on erityisasemassa ajattelussa ja käyttäytymisessä. 

Ihmisille ovat pyhiä eri asiat. Toisille ne ovat uskonnollisia, mutta ei kaikille. Ne ovat ihmiselle 

olemassaolon perusarvo, joka on tärkeää ja arvokasta. Ihminen saattaa etsiä paikkaa, jossa kokee 

läsnäolon tai pyhän kokemus voi yllättää. Pyhä koskettaa ja puhuttelee aivan kuin hipaisten ja antaa 

tunteen, että on osa jotain suurempaa. Gothóni tuo esille pyhyyden kokemisen musiikissa, 

yhteisöllisyydessä, huumorissa ja kauneudessa. 154 Rukoileminen yhdessä puolison kanssa ja yksin 

hiljaisuudessa loi pyhyyden kokemuksia, jotka kannattelivat raskaassa tilanteessa. 

Leski kertoo kokeneensa, että rukoukset ovat kantaneet. Hän toteaa myös, ettei ole menettänyt 

uskoaan, vaikka joskus on kipeältä tuntunutkin. 155 Saattohoidossa oleva puoliso luotti Jumalaan ja 

hyväksyi Jumalan tahdon, joka lohdutti tulevaa leskeä: 

…minulla oli ja on vaikea hyväksyä rukouksen säettä: ”Tapahtukoon sinun tahtosi.” Minä olen vieläkin 

vihainen ja katkera. (L15) 

 

Luotimme kuitenkin Korkeimman tahtoon, että näin on tarkoitettu. (L25) 

 

Leski totesi saaneensa henkistä tukea kotihoidolta ja läheisiltä. Myös usko Jumalaan oli merkittävä 

ja lohduttava asia. 156  

Puolison vointi heikkeni, eikä hän jaksanut olla jalkeilla kuin pienen hetken. Hänellä oli 

kipuja ja niiden katseleminen oli raskasta.  

 
153 Pargament et al. 2017, 719 & 729. 
154 Gothóni 2020, 152–154 & 174. 
155 L7. 
156 L15. 
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Jossain vaiheessa tajusin, että Jumala valmistaa meitä molempia tulevaan, oli se sitten mikä oli. Ja minä 

en välttämättä tiedä, miten puolisoani valmistellaan. Mutta sain luottamuksen, että häntä valmistellaan 

hellästi, sopivasti, oikein ja minun ei sitä tarvitsekaan tietää. (L29) 

 

Hoitajan kanssa kääntelimme puolisoani ja tuimme tyynyillä, jotta hänen olisi helpompi hengittää. 

Kipupumpulla annostelimme lääkettä ja vaikutti, ettei hänellä ollut kipuja. Istuin hänen vuoteensa 

vierellä. Rukoilin enkeleitä saattamaan hänet lempeästi valoon. Luin hänelle Isä meidän ja Herran 

siunauksen…Hän reagoi siihen silmiä räpäyttelemällä. Hengityksen mennessä todella vaikeaksi sanoin, 

että sinun ei tarvitse enää taistella, vaan voit lähteä valoon. Kohta hän veti viimeisen henkäyksensä 

(L22). 

 

6.3 Kiitollisuus 

Lesket mainitsivat olevansa kiitollisia eri asioista. Kiitollisuus nousee esille Unton ryhmän leskien 

tarinoissa monissa eri yhteyksissä. Kiitollisuuden tunteet kohdistuivat puolisoon ja yhteisiin 

avioliittovuosiin. Lisäksi lapset ja lapsenlapset antoivat kiitollisuuden aihetta. Myönteisten 

merkitysten liittäminen arkisiin asioihin selviytymiskeinona liittyi kiitollisuuden kokemiseen. 

Lesket olivat kiitollisia pienistä arkisista asioista, jotka tuntuivat stressaavassa tilanteessa 

merkityksellisimmiltä. Puolison osoittama kiitollisuus esimerkiksi hyvästä hoidosta auttoi 

jaksamaan. Puolison saattohoitoaikana he saivat huomata, kuinka paljon heillä on ystäviä, 

tukijoukkoja ja esirukoilijoita. He tunsivat kiitollisuutta heistä jokaisesta: 

Puolisoni sairauden aikana saimme huomata, miten paljon meillä on ystäviä, läheisiä, apujoukkoja, 

esirukoilijoita! Tunsimme nöyrää kiitollisuutta jokaisesta. (L29) 

 

 Kaksi kertaa leskeytynyt kertoi kiitollisuuden ajatuksistaan: 

Siinä taksissa vuoteessa kun hän makasi tuli mieleeni Raamatun kehoitus: Kiittäkää joka tilassa! Siis 

kiitoksen aihe löytyi siitä että vaimoni oli vielä siinä vierelläni, koska aistin kyllä siinä hetkessä, että 

josko tämä onkin meidän viimeinen yhteinen matkamme. (L7) 

 

Sairauden viimeisiin viikkoihin liittyi lääkityksestä huolimatta paljon kipuja. Monet lesket kokivat 

kiitollisuutta puolisonsa kuolemasta, vaikka tunteet olivat ristiriitaiset. Rakkaasta puolisosta 

luopuminen oli vaikeaa: 

Kiitosmieli valtasi, kun hän sai päästä vaivoistaan. (L19) 

 

Puolison kipujen ja ahdistuksen näkeminen oli raskasta ja vaikutti omaan jaksamiseen. 

Voimattomuuden tunne, kun ei voi auttaa ja helpottaa puolison oloa, oli uuvuttavaa. Kiitollisuuden 

ajatukset puolison kuollessa osoittavat epäitsekästä rakkautta. 

Kiitollisuus henkilökuntaa kohtaan tuli esille suurimassa osassa leskien kertomuksia. Esitän 

alaluvussa 4.3 tästä enemmän. 

MFC keinoista etujen ja myönteisten asioiden itsemuistuttelu voidaan tulkita liittyvän 

kiitollisuuden kokemiseen. Selviytymiskeinoon liittyy kognitiivinen prosessi, jossa leski aktiivisesti 
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muistuttelee itselleen myönteisiä asioita vaikeassa tilanteessa. Asioiden ajatteleminen vahvistaa 

Folkmanin mukaan myönteisten tunteiden kokemista.  

 

6.4 Rituaalit 

Uskonnolliset rituaalit olivat leskien kertomuksissa merkityksellisinä asioina. Kertomuksissa 

erityisesti ehtoollisen vietto ja rukoushetket olivat merkityksellisiä sekä saattohoidossa olevalle että 

hänen puolisolleen. Kertoessaan selviytymisestään lesket toivat esille ehtoollisen vieton:  

Pappi kävi antamassa meille Herran Pyhän Ehtoollisen. Se oli suuressa merkityksessä meille 

kumpaisellekin. (L7) 

 

Perheen ystävä pappi jakoi ehtoollisen viikkoa ennen kuolemaa. (L19) 

 

Rukous oli leskien kirjoituksissa luontevasti esiin tullut asia.  Rukoukset yksin, puolison kanssa 

sekä esirukoukset kantoivat: 

Koko puolisoni sairastamisen ajan sukulaiset ja ystävät rukoilivat kanssamme hänelle parantavaa 

voimaa. Lopulta rukoukset muuttuivat, että hänen lähtönsä olisi tuskaton…rukoilin enkeleitä 

saattamaan hänet lempeästi valoon. Luin hänelle Isä meidän ja Herran Siunauksen. (L25) 

 

Joka ilta luimme hartauskirjasta sen päivän kohdan ja rukoilimme ääneen, molemmat vuorollamme ja 

yhdessä Isä Meidän-rukous ja Herran siunaus. Pyysimme, että Herra parantaisi puolisoni. Luotimme, 

että kyllä hän voi, joko lääketieteen avulla, vastoin ennustetta tai jotenkin muuten. Luotimme kyllä 

Jumalan kokonaisnäkemykseen, Hän on antanut elämän ja sen pituus on Hänen vallassaan…Yhteiset 

iltahetkemme Sanan ja rukouksen äärellä sekä rikas elämämme kantavat edelleen. (L29) 

 

Tämä sitaatti kuvaa kaikessa raskaudessaan ja ahdistuksessaankin sitä, että vahva luottamus 

Jumalaa kohtaan on keskeistä myös puolison lähestyvän kuoleman edessä. 
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7. Kerttu keskustelija 

7.1 Kertun tarina 
Kertun tyyppitarinaan valikoitui kuusi leskeä, joista kaksi oli miehiä ja neljä naista. 157 Ryhmään 

valikoitui myös leskiä, jotka toimivat omaishoitajana puolisolleen. Leskien ikäjakauma tässä 

ryhmässä oli 48–85, puolison kuolemasta oli aikaa neljästä kuukaudesta neljään vuoteen. 

Merkillepantavaa ryhmään valikoituneissa oli varsin pitkä avioliittoaika.  

 Leskien valitseminen tähän ryhmään oli vaikeaa, koska osissa kertomuksia löytyi myös 

Riitan ryhmään sopivaa sisältöä. Yhteiset keskustelut puolison kanssa, jotka koettiin 

merkityksellisiksi ja selviytymistä edistäviksi asioiksi, oli tunnusomaista tässä ryhmässä. 

Päivittäiset jutteluhetket puolison kanssa auttoivat jaksamaan, vaikka keskusteluaiheet olivat 

raskaitakin. Lesket kertoivat pitkästä yhteisestä ajasta ja kertomuksista tuli vaikutelma 

sitoutumisesta parisuhteeseen niin hyvinä kuin vaikeinakin aikoina.  

Tarkastellessani koko tutkimusaineistoani, nousee hoitohenkilökunnalta saatu tuki 

merkittäväksi leskien selviytymiseen vaikuttavaksi tekijäksi. Kertun ryhmän leskien kertomuksissa 

henkilökunnan tuki nousi selkeästi esille. Hoitohenkilökunta käsittää saattohoito-osaston ja 

saattohoitokodin hoitohenkilökunnan sekä lääkärit. Puolison saattohoitoa toteutettiin monessa 

tapauksessa myös kotona, jolloin apuna oli kotihoidon ja kotisairaalan henkilökunta.  

Kerttu muistelee pitkää yhteistä aikaa puolisonsa Hannun kanssa. Yhteinen aika oli hyvin 

työntäyteistä ja heidän poika syntyi keskelle kiireistä yrittäjäarkea. Kertulla itsellään 

diagnostisoitiin rintasyöpä ja aloitettiin hoidot. Syöpähoitojen ja leikkauksen avulla Kerttu parani 

hyvin. Poika kävi armeijan ja löysi elämänkumppanin. Ensimmäisen lapsenlapsen syntymän 

aikoihin Kerttu oli auttamassa nuorta perhettä. He matkustelivat Hannun kanssa paljon niin 

Suomessa kuin ulkomaillakin.  

Yhtenä syksynä Hannu ei enää halunnutkaan lähteä ulkomaille ja epämääräisten oireiden 

vuoksi hän hakeutui lääkäriin. Hannun täyttäessä vuosia hän sai syöpädiagnoosin, joka pysäytti 

koko perheen. Tutkimuksessa oli löydetty myös syövän etäispesäkkeitä ja lääkäri totesi ennusteen 

olevan huono. Hannulla alkoi syöpähoidot, joiden seurauksena hänen vointinsa heikkeni. Hoidot 

vaikuttivat erityisesti hänen psyykeen. Kuitenkin keskusteluyhteys ja avoimuus säilyi. Kerttu toteaa, 

että he keskustelivat paljon mieltä painavista asioista, kuolemastakin. He puhelivat oikeastaan 

jatkuvasti ja he totesivat, että virheet ja erimielisyydet on anteeksi annettu. Ajoittain oli hyvin 

surullisia hetkiä ja he itkivät yhdessä. Päiviin mahtui myös iloisia hetkiä ja huumoriakin. Iltaisin oli 

 
157 L1, L5, L18, L21, L24 ja L 31. 
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herkästi surullinen mieli. Kerttu kertoo, että tunteiden purkaminen, kuten itkeminen ja raivoaminen 

auttoivat selviytymisessä. 

Päivät ja viikot sujuivat leppoisasti. Yhdessä ulkoilut ja retket järven rantaan auttoivat 

jaksamisessa. Hannun vointi heikkeni entisestään ja kuumeilun yhteydessä todettiin, että syöpä on 

levinnyt laajasti luustoon. Lääkäri keskusteli asiasta Kertun sekä Hannun kanssa ja teki päätöksen 

syöpähoitojen lopettamisesta ja siirtymisestä palliatiiviseen hoitoon. Lääkäri kysyi voisiko Hannu 

tulla kotihoitoon ja Kerttu totesi sen olevan hänen sekä puolisonsa suuri toive. Kerttu koki vointinsa 

hyväksi sekä jaksavaksi. Hänelle oli erityisen tärkeää, että saa hoitaa puolisoaan loppuun asti. Poika 

pystyi olemaan apuna toimien esimerkiksi autokuskina. 

Kerttu koki saattohoitoajan raskaaksi ja toteaa, että se oli kuin ”musta aukko elämässäni.” Se 

oli odottelua siitä, milloin kuolema tulee ja kärsimykset loppuvat. Tunteet olivat kaksijakoiset, 

toisaalta ei halunnut läheisen kuolemaa, toisaalta ei halunnut nähdä hänen kärsivän. Kertulle kirkko 

oli suureksi avuksi ja paikka, josta saa voimaa. Kerttu kertoi rukoilleensa puolisolleen levollista 

oloa, kun odottaa pääsyä pois. Hannusta oli mukavaa, että Kerttu oli lähellä, luki lehteä, piirteli ja 

yhdessä he kuuntelivat klassista musiikkia. Hannu kuoli kuukautta ennen syntymäpäiväänsä 

saattohoitokodissa.  

7.2 Keskustelun merkitys selviytymisessä 

Viiden lesken kirjoituksissa korostui keskustelun merkitys selviytymisprosessissa. Pitkä avioliitto ja 

yhdessäolo vaikuttanee kykyyn keskustella elämän hyvissä ja vaikeissa hetkissä. Lesket tuovat 

esille keskustelujen tärkeyden puolison, lasten kuin myös hoitohenkilökunnan kanssa. Puolison 

kanssa juteltiin ja suunniteltiin yhdessä jäljellä olevaa elämää.  Keskustelu puolison kanssa oli 

tavanomaista jo ennen puolison vakavaa sairautta, mutta korostui juuri diagnoosin saamisen 

jälkeen. Leski tuo esille kolmen vuoden takaisia keskusteluja ennen puolison sairastumista: 

Keskustelimme useitakin kertoja iästämme ja sen vaikutuksesta tulevaisuuteemme. Katsoimme, että oli 

aika tehdä päätöksiä tulevaisuuttamme varten. Päätimme, että keväällä panemme asuntomme myyntiin 

ja valmistaudumme asumaan kerrostalossa. Samalla päätimme, että tuleva asuntomme pitää olla 

uudessa talossa ja siinä sitten asumme mahdollisimman pitkälle jäljellä olevaa elämäämme. (L5)  

 

Kertun ryhmässä useilla leskillä oli tärkeää keskustelut erityisesti puolison kanssa. Kotihoidon ja 

saattohoito-osaston henkilökunnan kanssa keskustelut olivat myös merkityksellisiä ja ne tukivat 

jaksamista. Saattohoitokotitutkimuksessa todettiin, että hoitohenkilökunnan tavoitteena on rakentaa 

keskustelumyönteistä ilmapiiriä. Kuoleman väistämättömyydestä puhuminen potilaan ja hänen 

perheensä kanssa edellytti sekä rohkeutta että hienotunteisuutta. Tärkeä oli ammatillisesti arvioida, 

koska on oikea aika keskustella lähestyvästä kuolemasta. Saattohoitokodin henkilökunta totesi 

yhdessä keskustelun vähentävän potilaan ja perheen emotionaalista stressiä. Keskustelemalla 
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kuolemasta oli mahdollista tunnustella luopumisen kokemusta ja kokea läheisyyttä. Tutkimus 

osoitti, että edessä olevasta kuolemasta puhuminen vapautti elämässä tarvittavia voimavaroja ja 

vähensi tunteiden taakkaa. Keskustelu vapautti voimavaroja läheisen hoitamiseen, sekä oman 

tilanteen kantamiseen. 158 Keskusteluyhteys oli rakentunut yhteisten vuosien aikana.  

Puhumisen lesket kertoivat olevan heidän liitossaan tavanomaista, siihen oli totuttu niin 

hyvinä kuin elämän kriisiaikoina. Yhteyden tunne puolisoon ja keskustelut auttoivat 

selviytymisessä puolison kuoleman lähestyessä. 

Suurena onnena pidin sitä, että näinä viimeisinä aikoina meillä oli mahdollisuus keskustella kaikista 

asioista keskenämme. (L1) 

 

Elämän kriisitilanteessa, puolison saattohoitovaiheessa oli luontaista puhua myös vaikeista asioista: 

Me ollaan puolisoni kanssa kuitenkin pystytty puhumaan…me ollaan puhuttu kuolemisesta…niin oltiin 

sillä tavalla puhuttu ja puhuttiin jatkuvasti. (L31) 

 

Leski oli keskustellut puolison kanssa hautajaisiin liittyviä järjestelyjä: 

Olimme käyneet yhdessä meidän molempien toiveita hautajaisiin liittyen ja kirjanneet ne ylös. Olimme 

päättäneet, että meidät tuhkataan ja uurna lasketaan uurnametsään. (L21) 

 

Kuolemaan, hautajaisiin ja tulevaisuuteen liittyvät keskustelut auttoivat leskeä näkemään eteenpäin 

elämässä, mikä vähensi taakkaa raskaassa elämäntilanteessa. Merkityskeskeiset selviytymiskeinot 

voidaan ymmärtää sisältyvän leskien keskusteluihin puolison kanssa. Elämän prioriteettien 

uudelleenjärjestely sekä myönteisten asioiden löytyminen arkisista asioita näyttäytyvät leskien 

tavasta kuvata keskusteluja.  

Keskustelut eivät kuitenkaan aina olleet vointia helpottavia, vaan puolison kipu ja 

huonovointisuus vaikeuttivat kommunikaatiota. Syöpähoidot vaikuttivat myös puolison psyykeen, 

mutta edelleen he puhuivat siitä, mitkä asiat painoivat mieltä. Leski toteaa kuitenkin tilanteen 

vaikeutuneen ja heidän tarvitsevan ulkopuolista apua:  

Myöhemmin syksyllä mielipahan ja keskustelujen aiheet syveni ja minä koin, että en pysty niistä 

keskustelemaan ja auttamaan. Saatiin keskussairaalan psykoterapeutti, joka kävi mieheni luona yksin, 

mutta olin jonkun kerran mukana. Hengellisistä asioista puolisoni keskusteli tutun sairaalapapin kanssa, 

joka on ollut elämämme matkalla monissa vaiheissa. (L21)  
 

Psykoterapeutin apu on sekä kuolevaa ihmistä että hänen läheisiään varten. Tarvittaessa läheisten 

keskustelut psykoterapeutin kanssa ovat tärkeitä. Ihmissuhdeongelmien ja sovinnon tekemisessä 

psykoterapeutti voi olla tukena. Syyllisyyden ja surun kantamisessa psykoterapeutti voi olla myös 

apuna. 159 Myös Kertun ryhmässä tulivat hengelliset tarpeet esille. Lähipiirissä oli pappeja, jotka 

lupautuivat tulemaan tervehtimään tarpeen tullen. Puhelinkeskustelut tutun papin kanssa olivat 

merkityksellisiä.  

 
158 Anttonen 2016, 71–72, 82, 90. 
159 Aavaluoma 2016, 57. 
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Lesket kokivat myönteisenä, että kaikista asioista, syvällisistäkin, oli puhuttu: 

 On lohdullista huomata, että mitään ei jäänyt sanomatta. (L21) 

 

Olin kiitollinen siitäkin, että puolisoni säilyi lähes koko saattohoitoajan puhuvana, joka riimitteli 

asioista entiseen hauskaan tapaansa…Sain lohtua siitä, että olimme vuosien mittaan sopineet, ettei 

kuumankaan meistä yksin jäätyään tarvitse kantaa syyllisyyttä sanomisistaan eikä tekemisistään eli 

kaikki on sovittu ja anteeksi annettu. (L24) 

 

Pidin häntä kädestä, silitin poskea ja juttelimme hyvinkin syvällisiä sillä puolisoni oli täysin hereillä, 

orientoitunutkin vaikkakin kuume ja halvausoireilu vei voimiaan…oli helpottavaa jutella syvällisiäkin 

asioita siinä hänen kanssaan. (L18) 

 

Sitaatista ilmenee, kuinka keskusteluyhteyden säilyminen puolison kanssa loppuun asti oli 

merkittävää ja helpotti ahdistusta. 

7.3 Omaishoitajana puolisolleni 

Kertun ryhmän leskien kertomuksissa puolison hoitaminen kotona oli mahdollista ja he kokivat sen 

selviytymistä tukevana asiana. He olivat yhdessä sopineet, että kuoleva saa olla kotona niin kauan, 

kun on suinkin mahdollista: 

…ja puhuttiin jatkuvasti…sillä tavalla kun häntä mietitytti et hoidanko mä häntä ja mä sanoin että mä 

hoidan niin kauan kun on vaan mahdollista, niin mä hoidan. (L31) 

 

Leski kertoo jääneensä juuri eläkkeelle, mikä mahdollisti puolison kokopäiväisen hoitamisen. 160 

Saattohoitokotitutkimuksessa hoitaminen kotona koettiin palkitsevaksi, mutta myös uuvuttavaksi. 

161 Tutkijat toteavat, että saattohoitopotilaan omaishoito on fyysisesti ja henkisesti vaativaa, 

erityisesti loppuaikana. Omaishoitajana oleminen on raskasta, koska samalla täytyy käydä läpi 

omaa surua ja samalla hoitaa kuolevaa. Samanaikaisesti täytyy hoitaa monia käytännön asioita. 

Useat tutkimukset osoittavat, että omainen on tuolloin erittäin haavoittuvassa tilanteessa. 

Kuormittavassa tilanteessa ilmaantui haitallisia oireita kuten uupumista, ahdistuneisuutta, pelkoa ja 

univaikeuksia. Epävarmuutta, unelmien häviämistä ja huolta tulevaisuudesta esiintyi 

omaishoitajilla. 162 Merkityskeskeisissä selviytymiskeinoissa nähdään tulevaisuuden uudelleen 

rakentaminen sekä prioriteettien uudelleen asettaminen keinoiksi selviytyä kriisitilanteessa. 

Myönteisten asioiden näkeminen vaikeassa tilanteessa auttaa jaksamaan eteenpäin. 

Erilaiset kokemukset läheisen saattohoitamisesta tulevat esiin Dumont ja työtovereiden 

artikkelissa. Hoitaminen läheisen viimeisinä elinpäivinä voi olla myös eksistentiaalisesti 

rikastuttava kokemus. Tutkimustulosten perusteella ne, jotka kokivat saattohoitoajan myönteisenä ja 

kasvun paikkana, selviytyivät suruaikana paremmin. 163 

 
160 L21. 
161 Anttonen 2016, 127. 
162 Andershed 2005, 1159–1160. 
163 Dumont et al 2008, 1050–1051. 
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Kotisairaalan tuen leski kuvasi hyväksi ja laadukkaaksi, jota ilman hän ei olisi jaksanut 

saattohoitaa puolisoaan. Leski kuvasi tarkasti kotihoito- ja kotisairaalatoiminnan alkamisen 

omaishoitajana toimimisen tueksi. Yhteistyö erityisesti kotisairaalan kanssa oli hyvää ja 

kunnioittavaa. Kotisairaala auttoi sekä saattohoidossa olevaa että puolisoa jaksamisessa. 

Kertomuksesta välittyy tyytyväisyys ja kiitollisuus ympärivuorokautista tukitoimintaa kohtaan. 

Kotisairaalan henkilökunnan kanssa yhdessä suunnitellut hoidot, laboratoriokokeet ja lääkitykset 

selkeyttivät leskelle puolison tilannetta ja suunnitelmallisuus antoi arkeen rakennetta. Erityisesti 

kivun hoito ja puolison voinnin helpottuminen antoivat voimaa päivään. Sosiaalityöntekijän avulla 

leski kertoi saaneensa käytännön ohjeita omaishoitajana toimimiseen. Apuvälinepalvelu toimitti 

kotiin välineitä, jotka tekivät kodista turvallisen paikan. Kokonaisvaltainen hoito oli leskien 

mielestä hyvin järjestetty ja he olivat siihen tyytyväisiä. Lesket arvostivat asiallista ja koulutettua 

hoitohenkilökuntaa. 

Lesket kokivat arjen rutiinit tärkeiksi omankin jaksamisensa näkökulmasta: 

Oikein hyvin meidän elämä jatkui. Arjen rutiinit piti minut ja meidät molemmat kasassa, niin kuin 

muidenkin kriisien kohdatessa. Päivät ja viikot sujuivat yleensä leppoisasti. Toki oli surullisiakin hetkiä 

ja itkimme yhdessä, varmaan myös tahoillaan. Juttelimme hänen tilanteestaan ja hän huolehti minusta 

sekä jaksamisestani. (L 21)  

 

Saattohoidossa olevan huoli läheisensä jaksamisesta nousi esille leskien kirjoituksista. He olivat 

huolissaan hänen jaksamisestaan saattohoitoaikana, kuin myös siitä, kuinka leski selviää elämässä 

puolisonsa kuoleman jälkeen:  

…et hän hirveesti yhdessä vaiheessa huolehti mun jaksamisesta ja kysyi, jaksatko sinä mun kanssa? 

…ja voiko hän vielä olla kotona…niin sanoin että ihan viimoseen saakka…niin kauan kun vaan. (L31) 

 

Joustava avunsaanti kotisaattohoidossa olevalle lisäsi perheen turvallisuuden tunnetta ja 

hyvinvointia. Väsyessään omaishoitajan oli mahdollista soittaa kotisairaalan lääkärinumeroon ja 

puolisolle järjestyi paikka sairaalan saattohoito-osastolle. Saattohoito-osastolla huomioitiin myös 

omaishoitaja, jonka vointia tarkkailtiin ja annettiin neuvoja. 164 Saattohoitokodin henkilökunta toimi 

aktiivisesti ja järjesti hoitopaikan osastolle silloin, kuin omaishoitaja väsyi. Hoitovastuun 

siirtyminen osastolle helpotti perheenjäsenen tilannetta. 165 Leski kertoi kotihoitojaksosta, jossa 

kotisairaala ja tukiosasto olivat apuna. Hän koki työnsä vastuulliseksi ja huolehti tarkasti puolisonsa 

hoitoon liittyvistä asioista. Arjen rutiinit auttoivat selviytymään raskaassa tilanteessa: 

Seurasin hänen vointiaan, lääkkeet, kuume, verenpaine jne. Pidin raporttivihkoa, jossa sain 

kotisairaalalle viestittää ja tukea itselleni. Koin hyvin vastuullisena tehtäväni…olin sitoutunut 

luvatessani ”hoitaa loppuun saakka.” Oikein hyvin meidän elämä jatkui. Arjen rutiinit piti minut ja 

meidät molemmat kasassa, niin kuin muidenkin kriisien kohdatessa….omaisilta vaaditaan myös 

tarkkuutta ja vastuullisuutta, että henkilökunta saa tarvittavat tiedot ja kuulumiset potilaasta. Omaisilta 

myös rohkeutta ottaa asioita puheeksi ja toivoa. (L21) 

 
164 L20. 
165 Anttonen 2016, 76 & 98.  
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Lesket kertoivat, että arjen rutiineista oli hyvä pitää kiinni. Kertomuksista tuli vaikutelma siitä, että 

huolellinen ja tarkka hoitaminen antoi leskille voimaa jaksaa arjen keskellä. Se antoi päivään ja 

elämään merkityksellisyyttä sekä mielekkyyttä.  

Kotisaattohoito voi olla potilaalle ja hänen puolisolleen ”luovuttamaton kokemus”. 

Saattohoito-osaston henkilökunnan ammattitaitoinen ja myötäelävä toiminta antoi voimavaroja 

leskelle. 166 

Hokkanen toteaa, että leskeyteen valmistautuminen on valmistautumattomuutta. Puolison 

hoitamiseen kuluu kaikki energia ja aktiivisuus, eikä ollut aikaa pohtia yhteisen ajan loppumista. 

”Luontoäiti suojeli omaishoitajaa murtumiselta lopun aikana, jossa sai keskittyä potilaan 

parhaaseen.” 167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
166 Hokkanen 2017, 44. 
167 Hokkanen 2017, 24. 
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8. Johtopäätökset ja pohdinta 

8.1 Tulokset ja pohdinta 
Tutkimustehtäväni oli selvittää, millaiset asiat auttoivat leskeä selviytymään puolisonsa 

saattohoitoaikana. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentui positiivisen psykologian 

myönteisiin tunteisiin ja merkityskeskeisiin selviytymiskeinoihin. Tutkimusaineistoni koostui 

kirjoituspyynnön avulla kerätystä aineistosta, joka koostui 31 lesken kertomuksesta. Narratiivisen 

holistis-sisällöllisen analyysin pohjalta aineistostani nousi selviytymiseen liittyviä asioita. 

Teemoittelun avulla loin ryhmiä asioista, jotka ilmenivät leskien kertomuksissa. Samantyyppisten 

asioiden perusteella rakensin tyyppitarinat. Ainon ryhmän leskien kertomuksissa korostuivat 

myönteiset tunteet, Riitan ryhmässä läheisten ja hoitohenkilökunnan tuen merkitys selviytymisessä. 

Unton tyyppitarinassa keskeistä oli uskonnolliset rituaalit ja turvautuminen Jumalaan. Neljännen 

tyyppitarinan Kertun lesket toimivat omaishoitajana puolisolleen ja kokivat sen tärkeäksi 

selviytymiseen vaikuttavaksi tekijäksi. 

Tutkimusaineistoani tarkastellessani yleisenä havaintona oli se, että saattohoitoaikaan sisältyi 

myönteisiä asioita. Lesket kuvailivat pieniä arkisia asioita sekä läheisten tukea ja apua. Lesket 

rohkaistuivat kertomaan näistä, eivätkä kokeneet näiden tunteiden olevan vääriä. Positiivisten 

tunteiden kokemisen ja naurun on todettu helpottavan stressin kokemista. Ilo ja huumori nousivat 

esiin myös omasta aineistostani. Sielunhoidossa tulee huomioida sekä saattohoidon aikana että 

myös sen jälkeen omaisten myönteisten tunteiden tukeminen ja näiden tunteiden hyväksyminen. 

Uskonnollisuuteen liittyvät asiat tulivat esille suurimassa osassa tutkimusaineistossani. Tapa 

suhtautua elämän kriisitilanteeseen ja kiitollisuuden kokeminen voidaan ymmärtää 

uskonnollisuuteen liittyväksi asiaksi. Uskonnollisuus ilmeni monin eri tavoin, kuten rukouksin sekä 

hengellisen musiikin ja virsien laulamisessa. Uskonnolliset rituaalit tulivat esiin myös ehtoollisen 

vietossa. Seurakunta-aktiivisuus antaa turvaa myös silloin, kun elämässä on raskasta ja vaikeaa. 

Ihminen hakeutuu elämän kriisiaikana hengellisten asioiden pariin, vaikka ne eivät ole kuuluneet 

aiemmin ihmisen elämään.  

Tutkimustuloksissa Susan Folkmanin teorian merkityskeskeiset selviytymiskeinot nousivat 

esiin tutkimusaineistostani. Tavoitteiden sopeuttaminen, prioriteettien uudelleenjärjestely ja 

myönteisten merkitysten liittäminen arkisiin asioihin ovat ne selviytymiskeinot, jotka esiintyivät 

leskien kertomuksissa. Etujen ja myönteisten asioiden selviytymiskeino ilmeni juuri lisääntyneenä 

elämän arvostamisena ja sosiaalisten suhteiden paranemisena sekä uskon vahvistumisena. Martin 

Seligmanin hyvinvointimallin elementit, kuten myönteiset tunteet ja ihmissuhteet, tulivat laajasti 

aineistostani esille. Tutkimusaineistostani tuli vaikutelma tasapainoisen elämän jatkumisesta 
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puolison kuoleman jälkeen. Kertomuksista tuli vaikutelma siitä, että lesket olivat selviytyneet hyvin 

saattohoitoajasta.  

Tämä tutkimus tuo uutta tietoa siitä, mitkä asiat auttavat selviytymisessä elämän 

kriisitilanteessa. Tutkimukseni nostaa esille kysymyksen hengellisistä ja henkisistä tarpeista sekä 

tuesta saattohoitoperheelle. Tutkimus jätti avoimeksi kysymykset siitä, millaista hengellistä tukea 

seurakunta tarjoaa kotisaattohoidossa oleville perheille, omaishoitajille ja potilaille. Myöskään 

saattohoitokodin hengellisestä tuesta ei juuri tullut tietoa esille leskien kertomuksissa. Yksi leski 

mainitsi, että saattohoitokodissa tarjottiin hengellistä apua. Hengellisen tuen merkityksen on todettu 

olevan yksi osa kokonaisvaltaista saattohoitoa. Hoitohenkilökunnan on usein vaikea osata puhua 

spirituaalisista asioista. Käsitykset uskonnollisuudesta vaihtelevat oman vakaumuksen mukaisesti. 

Uskonnollisuuden ja spirituaalisuuden tarve kasvaa stressaavassa tilanteessa, jolloin seurakunnan 

tuki on merkittävää. Omainen ei aina osaa tai jaksa ottaa yhteyttä. Moniammatillisen yhteistyön 

kehittäminen saattohoidossa antaa mahdollisuuden koko saattohoitoperheen kokonaisvaltaiseen 

hoitamiseen ja spirituaalisten asioiden huomioimiseen. 

8.2 Jatkotutkimus ja pohdinta 

Pohdin aineistonkeruuni aikana niitä tekijöitä, jotka vaikeuttivat aineiston kokoon saamista. Pyysin 

kertomaan myönteisistä tunteista, joista kertominen voi olla vaikeaa. Positiiviset tunteet saattavat 

aiheuttaa saattohoitoaikana syyllisyyden kokemuksia. Tietyssä surun vaiheessa on vaikea löytää 

myönteistä viimeisestä yhteisestä ajasta ja asian muisteleminen on raskasta. Tutkimukseeni 

osallistujista suurin osa oli ikääntyviä naisia. Voisiko tutkimusaineiston keruuta kohdentaa siten, 

että nuoremmat osallistuisivat tutkimukseen? Tutkimuksessani jäi nyt epäselväksi alle 40-

vuotiaiden selviytymiskokemukset saattohoitoaikana. Miksi nuoret eivät kirjoittaneet, eikö 

kirjoituspyyntö tavoittanut heitä, vai oliko vaikeaa löytää myönteistä ja puhua selviytymisestä 

silloin, kun nuorempi puoliso kuolee? Pohtiessaan vastaamista leski mahdollisesti arvioi sanaa 

selviytyminen – kokiko nuorempi leski, ettei voi puhua selviytymisestä ja jätti siksi vastaamatta? 

Olisiko ollut parempi käyttää sanaa sopeutuminen? Kuvaako sopeutuminen paremmin sitä 

todellisuutta, jonka lesket kokivat saattohoitoaikana? 

Tutkimusraporttia kirjoittaessani pohdin, mitkä ovat olleet valitsemani tutkimusmenetelmän 

vahvuudet sekä rajoitukset aineistoni analyysissä. Valitessani leskien kertomukset tiettyyn 

tyyppitarina-ryhmään, tuli vaikutelma, että kertomuksen sisällössä oli aineksia myös toiseen 

ryhmään. Narratiivisen analyysin ja tarinoiden muodostamisen heikkous tutkimuksessani oli 

vaikeus löytää selkeästi samanlaisia ryhmiä. Analyysissäni täytyi tehdä valintoja, ja pyrin 

tulkitsemaan kertomuksen kokonaistunnelmasta asioita, joiden perusteella valitsin ryhmän. 
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Tutkimusaineistostani rajautui metodinvalintani vuoksi paljon sisältöä, mitä ei ole huomioitu 

tuloksissani. Menetelmätriangulaatio aineiston keruun suhteen olisi parantanut tutkimukseni 

luotettavuutta. Kirjoitusten lisäksi leskien haastattelu olisi antanut kokonaisvaltaisemman kuvan 

leskien selviytymiskokemuksista, josta tutkija olisi voinut tehdä luotettavampia tulkintoja. 

Merkityskeskeisistä selviytymiskeinoista on laadittu kyselylomake, jonka soveltava käyttö olisi 

vaikuttanut luotettavuuteen. 

Arvioidessani kirjoituspyyntöä tutkimuksen aineiston keruumenetelmänä, pohdin tekijöitä, 

jotka vaikeuttivat aineiston kokoon saamista. Luettuaan kirjoituspyynnön lesket mahdollisesti 

kokivat, että he eivät voi puhua selviytymisestä saattohoidon aikana ja jättivät vastaamatta. Itkonen 

toteaa, että puhe selviytymisestä voi olla surevalle loukkaavaa, koska hän on kokenut elämässään 

jotain traagista, josta ei voi selviytyä. 168 Pyysin kirjoituspyynnössä myös kertomaan myönteisistä 

tunteista. Lesket ovat saattaneet kokea, että myönteisistä asioista ja tunteista kertominen on vaikeaa. 

Positiiviset tunteet saattohoitoaikana voivat aiheuttaa syyllisyyden kokemuksia. Puolison kuoleman 

jälkeen, tietyssä surun vaiheessa, asian pohtiminen tai siitä puhuminen saattaa tuntua liian vaikealta.  

Leskien kirjoitusten yhteydessä useat ovat kommentoineet ja todenneet, että kirjoittaminen oli 

terapeuttinen kokemus. Kokemus saattohoitoajan muistelemisesta nosti tunteet pintaan, mutta useat 

lesket totesivat sen helpottaneen oloa. Leskien kommenteissa tuli esille, että kirjoittaminen 

tuntemattomalle oli vapauttavaa.  

Tutkimustyön edetessä nousi esiin muutamia jatkotutkimusaiheita. Jatkossa olisi hyvä 

selvittää, kuinka seurakunnissa huomioidaan saattohoidossa oleva perhe. Tarjotaanko seurakunnista 

apua ja mikä on pappien käsitys asiasta? Mitä käytäntöjä seurakunnissa on saattohoitoperheen 

kohtaamisessa ja tuessa? Epäselväksi tässä tutkimuksessa jäi, tarjottiinko tai olisivatko lesket 

toivoneet enemmän jopa säännöllistä apua ja tukea seurakunnalta tai sairaalasielunhoitajalta. 

Vertaileva tutkimus selviytymiskokemuksista, kun puolisoa hoidetaan kotisaattohoidossa tai 

saattohoitokodeissa, antaisi hyödyllistä tietoa mahdollisista eroista selviytymisessä. 

Haastattelututkimus ja mahdollisesti etnografinen tutkimus kotisairaalan roolista saattohoidon 

aikana olisi hyödyllinen tutkimuskohde. Sairaanhoitajana näkisin tämän aineistonkeruumenetelmän 

mielenkiintoiseksi ja hyödylliseksi. Etnografian keinoin voisi saada paljon monipuolista tietoa avun 

tarpeesta. Tutkimukseni oli retrospektiivinen, mutta myös pitkittäistutkimus 

selviytymiskokemuksista olisi hyödyllinen. Se antaisi moniammatilliselle työryhmälle tietoa siitä, 

mitkä ovat avun tarpeen lähtökohdat elämän kriisin eri vaiheessa. 

 
168 Itkonen 2019, 17. 
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Positiivisten tunteiden kokeminen tai näyttäminen saatetaan ajatella poikkeavaksi surun 

aikana. Sureva saattaa kokea syyllisyyttä näistä tunteista ja syyllisyys pahentaa tuskaista olotilaa. 

Myönteisten tunteiden merkitys ja oikeutus ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille on asia, joka 

tulee huomioida sielunhoidollisessa, auttavassa kohtaamisessa. Myönteisten asioiden löytäminen 

vaikeista, raskaistakin asioista on hyvin merkittävää ihmisen hyvinvoinnin kannalta. Se luo toivon 

näköaloja eteenpäin. Myönteisten tunteiden löytäminen myös tässä ajassa, korona-pandemian 

keskellä, on merkityksellistä ja auttaa selviytymään. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



54 
 

 

Lähde- ja kirjallisuusluettelo 
 

Lähteet 

Kirjeet ja haastattelu tekijän hallussa [Mikkeli] 

 

 

Kirjallisuus 

Aalto, Maija (2020). Hyvästi kaunis kuolema. Helsingin Sanomat 19.9.2020, 28–29.  
 

Aavaluoma, Sanna (2016). Kunnes kuolema meidät eriyttää. Tallinna: Omakustanne. 

 

Andershed, Birgitta (2006). Relatives in End-Of-Life Care-Part 1: A Systematic review of the 

Literature the five last years January 1999-February 2004. Journal of Clinical Nursing. 

Volume 15, issue 9, 1158—1169. https://doi-org.libproxy.helsinki.fi/10.1111/j.1365-

2702.2006.01473.x  (luettu 25.10.2020). 
 

Anttonen, Mirja-Sisko (2016). Kuoleman vaikeuden lievittäminen kuoleman todellisuuden  

kohtaavassa ja ohittavassa saattohoidossa. Substantiivinen teoria saattohoidosta potilaan, 

perheenjäsenen ja hoitohenkilökunnan näkökulmasta. Väitöskirja. Tampereen yliopisto. 
 

Butters, Maija (2021). Death and Dying Mediated by Medicine, Rituals and Aesthetic – An 

Ethnographic Study on the Experiences of Palliative Patients in Finland. Väitöskirja. 

Helsingin yliopisto. DEATH AND DYING MEDIATED BY MEDICINE, RITUALS, AND 

AESTHETICS: An Ethnographic Study on the Experiences of Palliative Patients in Finland (helsinki.fi) 

(luettu 26.1.2021). 

 

Duke, Sue & Natasha Campling & Carl R May & Susi Lund & Neil Lund & Alison Richardson 

(2020). Co-construction of the family-focused support conversation: a participatory learning 

and action research study to implement support for family members whose relatives are being 

discharged for end-of-life care at home or in a nursing home. BMC Palliative Care. 19, 

https://bmcpalliatcare.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12904-020-00647-5 (luettu 

16.1.2021) 

 

Eskola, Jari & Juha Suoranta (2014). Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino. 

 

Folkman, Susan (2008). The Case for Positive Emotion in the Sress Process. Anxiety, Stress and 

Coping. Vol 21, issue 1, 3–14. https://doi.org/10.1080/10615800701740457  (luettu 

30.9.2020). 

 

Feldt, Taru & Anne Mäkikangas (2009). Selviytymiskeinot ja niiden käyttöä suuntaavat 

persoonallisuuden ominaisuudet. Meitä on moneksi-Persoonallisuuden psykologiset perusteet. 

Toim. Riitta-Leena Metsäpelto & Taru Feldt. Jyväskylä: PS-kustannus, 93–110. 

 

Fu, Yao & Yik Wa Law (2018). Chinese Adolescents' Meaning-Focused Coping with Prolonged 

Parent-Child Separation. Journal of Adolescent Research Vol. 33(6), 752 –773. DOI: 

10.1177/074355841770027 

https://doi-org.libproxy.helsinki.fi/10.1111/j.1365-2702.2006.01473.x
https://doi-org.libproxy.helsinki.fi/10.1111/j.1365-2702.2006.01473.x
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/323930/Butters_Maija_Dissertation_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/323930/Butters_Maija_Dissertation_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://bmcpalliatcare.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12904-020-00647-5
https://doi.org/10.1080/10615800701740457


55 
 

 

Gothóni, Raili (2020). Kuuntelijan käsikirja. Jyväskylä: PS-kustannus.  

 

Juhela, Pirjo (2015). Sairauden vaikutus ihmissuhteisiin. Palliatiivinen hoito. Kustannus Oy 

Duodecim: Helsinki, 280–284. 

 

Heikkinen, Hannu L. T. (2018). Kerronnallinen tutkimus. Toim. Raine Valli. Ikkunoita 

tutkimusmetodeihin 2. Jyväskylä: PS-kustannus, 170—187. 

 

Hietanen, Päivi (2015). Vuorovaikutus omaisen kanssa. Palliatiivinen hoito. Kustannus Oy 

Duodecim: Helsinki, 247–248. 

 

Hokkanen, Erkki (2017). Surun kanssa sinuiksi. AMK-kustannus Oy: Tampere. 

 

Hänninen, Juha (2014). Luonnollinen vai joudutettu kuolema? Outi Hakola, Sari Kivistö & Virpi 

Mäkinen (Toim.), Kuoleman kulttuurit Suomessa. Helsinki: Gaudeamus Oy: Helsinki, 35–46. 

 

Itkonen, Juha (2018). Kun vauvaonni vaihtuu kuoleman suruun. Narratiivinen tutkimus 

kohtukuolemasta, lapsen kuoleman aiheuttamasta surusta ja selviytymisprosessista sekä kirkon 

tuesta. Väitöskirja. Helsingin yliopisto. 

 

Itkonen, Juha (2019). Surua on tutkittu jo vuosisatojen ajan. Toim. Tuula Lahti. Suru. Helsinki: 

Duodecim Oy, 9–17. 

 

Käypä hoito -suositukset (2019). Palliatiivinen hoito ja saattohoito. Suomalaisen Lääkäriseuran 

Duodecimin ja Suomen Palliatiivisen Lääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. 

https://www.kaypahoito.fi/hoi50063 (luettu 5.10.2020). 

 

Laine, Timo (2018). Miten kokemusta voidaan tutkia? Fenomenologinen näkökulma. Toim. Raine 

Valli. Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Jyväskylä: PS-kustannus, 29–50. 

 

Lazarus, Richard (1984). Stress, Appraisal and Coping. New York: Springer. 

 

Lazarus, Richard S. & Folkman, Susan (1984). Stress, Appraisal, And Coping. New York: Springer. 

 

Lewis, C.S (1964). A Grief Observed. Date of first publication: 1961, initially published under the 

pseudonym, N. W. Clerk. http://www.samizdat.qc.ca/arts/lit/PDFs/GriefObserved_CSL.pdf 

(luettu 18.12.2020). 

 

Lipponen, Krisse (2014). Positiivinen psykologia ja ratkaisukeskeisyys psykoterapiassa. Toim. 

Lotta Uusitalo-malmivaara. Positiivisen psykologian voima. Jyväskylä: PS-kustannus, 200–

221. 

 

Moschella, Mary Clark (2016). Caring for Joy: Narrative, Theology and Practice. Boston: Brill. 

https://ebookcentral-proquest-com.libproxy.helsinki.fi/lib/helsinki-

ebooks/reader.action?docID=4715195 (luettu 18.10.2020) 

 

Ong, Anthony D. & George A. Bonanno & C.S. Bergeman (2014). Positive Emotions in the 

Aftermath of Loss. Toim. June Gruber & Judith Tedlie Moskowitz. Positive Emotion: 

Integrating the Light Sides and the Dark Sides, 267–278.  

https://www.kaypahoito.fi/hoi50063
http://www.samizdat.qc.ca/arts/lit/PDFs/GriefObserved_CSL.pdf
https://ebookcentral-proquest-com.libproxy.helsinki.fi/lib/helsinki-ebooks/reader.action?docID=4715195
https://ebookcentral-proquest-com.libproxy.helsinki.fi/lib/helsinki-ebooks/reader.action?docID=4715195


56 
 

 

Pargament, Kenneth et al (2013). The Religious Dimension of Coping. The Handboof of the 

Psychology of Religion ang Spirituality. Religion 47:4, 718-744. DOI: 

10.1080/0048721X.2017.1333205 

 

Perttula, Juha (2005). Kokemus ja kokemuksen tutkimus: Fenomenologisen erityistieteen 

tieteenteoria. Toim. Juha Perttula & Timo Latomaa. Kokemuksen tutkimus. Merkitys-tulkinta-

ymmärtäminen. Helsinki: Dialogia Oy, 115—162. 

 

Pieper, Jos (2019). Contingency and Meaning-Focused Coping. Journal of Empirical Theology. 

Volume32: Issue 2, 281—298. DOI: https://doi-org.libproxy.helsinki.fi/10.1163/15709256-

12341395 (luettu 25.102020) 

 

Poijula, Soili (2018). Resilienssi-muutosten kohtaamisen taito. Helsinki: Kirjapaja. 

 

Polkinghorne, Donald E. (1995). Narrative Configuration in Qualitative Analysis.Toim. J. Amos 

Hath & Richard Wisniewski. Life History and Narrative, 5–23. DOI: 

10.1080/0951839950080103 

 

Pulkkinen, Mari (2017). Surun sylissä – Suomalaisten kokemuksia menetyksestä. Helsinki: 

Kustantamo S & S. 

 

Piispojen kannanotto (2017). Hyvä saattohoito tulee taata jokaiselle kuolevalle. Suomen evankelis-

luterilaisten piispojen kannanotto 9.11.2017. 

https://evl.fi/documents/1327140/30344871/eutanasia_piispojen_kannanotto-09112017.pdf 

(luettu 10.9.2021). 

 

Puusa, Anu (2011). Laadullinen aineiston analysointi. Toim. Anu Puusa & Pauli Juuti. 

Menetelmäviidakon raivaajat-Perusteita laadullisen tutkimuslähestymistavan valintaan. 

Helsinki: JTO, 114–125. 

 

Riessman, C. K. (2008). Narrative methods for human sciences. Thousand Oaks: SAGE. 

 

Saarelainen, Suvi-Maria (2009). Elämää syövän kanssa. Narratiivinen tutkimus henkisen ja 

hengellisen tuen merkityksestä syöpää sairastavalle. Pro gradu- tutkielma. Helsingin yliopisto. 

 

Saarelainen, Suvi-Maria (2017). Meaningful life with(out) cancer: coping narratives of emerging 

Finnish adults. Väitöskirja. Helsingin yliopisto. 

 

Salmela, Mikko (2014). Kuolevan kohtaaminen. Kuoleman kulttuurit Suomessa. Helsinki: 

Gaudeamus Oy: Helsinki, 47–64. 

 

Sand, Hilkka (2002). Sateenkaaren päästä löytyy kultaa. Akateeminen väitöskirja: Tampereen 

yliopistopaino Oy Juvenelis Print. 

 

Seligman, Martin E.P (2005). Positive Psychology, Positive Prevention and Positive Therapy. Toim. 

C.R.Snyder & S.J. Lopez, Handbook of Positive Psychology. New York: Oxford University 

Press, 3–8. 

 

https://doi-org.libproxy.helsinki.fi/10.1163/15709256-12341395
https://doi-org.libproxy.helsinki.fi/10.1163/15709256-12341395
https://evl.fi/documents/1327140/30344871/eutanasia_piispojen_kannanotto-09112017.pdf


57 
 

Selman, Lucky Ellen, Lisa Jane Brighton, Shane Singlair, Ikali Karvinen, Richard Egan, Peter 

Speck, Richard A Powell, Ewa Descur-Smielecka, Myra Glajchen, Shelly Adler, Christina 

Puchalski, Joy Hunter, Nancy Gikaara & Jonathon Hope (2018) Patients’ and caregivers’ 

needs, experiences, preferences and research priorities in spiritual care: A focus group study 

across nine countries. Palliative Medicine Vol. 32(1), 216 –230. DOI: 

10.1177/0269216317734954 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö (2019). Saattohoidon toteuttamisessa paljon alueellista 

vaihtelua/tiedote 26.2.2019. https://stm.fi/-/saattohoidon-toteuttamisessa-paljon-alueellista-

vaihtelua (luettu 12.10.2020). 

 

Tuomi, Jouni & Anneli Sarajärvi (2018). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: 

Kustannusosakeyhtiö Tammi. 

 

Uusitalo, Tuula (2007). Yli mahdottoman. Itsemurha ja läheinen. Helsinki: Edita. 

 

Uusitalo, Tuula (2006). Miten päästä yli mahdottoman? – Narratiivinen tutkimus 

itsemurhamenetyksistä. Väitöskirja. Lapin yliopisto. 

 

Uusitalo-Malmivaara, Lotta (2014). Positiivinen psykologia-Mitä se on? Toim. Lotta Uusitalo-

Malmivaara. Positiivisen psykologian voima. Jyväskylä: PS-kustannus, 18–27. 

 

WHO Definition of Palliative Care (s.a.). https://www.who.int/cancer/palliative/en/ (luettu 

29.9.2020). 

 

Virtaniemi, Matti-Pekka (2017). Elämän päätösjakson haaste. ALS-tautiin sairastuneen 

eksistentiaalinen prosessi ja uskonnollinen spiritualiteetti. Väitöskirja. Helsingin yliopisto. 

 

Vähäkangas, Auli (2018). Pastoraaliteologia tieteenalana. Kokonaisvaltaisuus, kehollisuus ja 

konteksti kohtaamisessa. Teologinen Aikakausikirja 123/1, 66–74. 

 

Ziółkowska, Natalie & al (2020). Emotional State of Parents of Children Diagnosed with Cancer: 

Examining Religious and Meaning-Focused Coping. DOI: 10.3390/rel11030132 (luettu 

18.2.2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://stm.fi/-/saattohoidon-toteuttamisessa-paljon-alueellista-vaihtelua
https://stm.fi/-/saattohoidon-toteuttamisessa-paljon-alueellista-vaihtelua
https://www.who.int/cancer/palliative/en/


58 
 

 

 

Liite 1. Kirjoituspyyntö 

 

KIRJOITUSPYYNTÖ  

SAATTOHOITOTUTKIMUS 

 

Sinä, joka olet menettänyt puolisosi – Hautajaisista on ehkä jo 

kulunut aikaa, mutta kuitenkin alle viisi vuotta. Miltä tuntui 

menettää puoliso?  

Opiskelen teologiaa Helsingin yliopistossa. Olen tekemässä 

tutkimusta leskien kokemuksista puolison saattohoitoajasta. 

Työssäni sairaanhoitajana minua on koskettanut saattohoidossa 

olevat ihmiset ja heidän läheisensä.  

Tutkimusta varten pyydän Sinua, joka olet menettänyt puolisosi 

kirjoittamaan vapaamuotoisesti siitä, kuinka Sinä olet selvinnyt 

saattohoitoajasta? Mitkä asiat auttoivat selviytymään? Koitko 

myönteisiä, positiivisia tunteita saattohoidon aikana? 

Kirjoittamalla tarinasi, Sinulla on mahdollisuus olla osallisena 

saattohoidon kehittämisessä. Tekstin pituudella ei ole väliä, voit 

kirjoittaa juuri sen verran kuin haluat. 

Tutkimustani varten minun olisi hyvä saada tietää seuraavat 

taustatiedot: ikä, sukupuoli, uskonnollinen yhteisö, johon kuulut, 

milloin puolisosi hautajaiset oli? Minkä mittainen liitto teillä oli ja 

mitä muuta voit kertoa parisuhteestanne? 

Käsittelen tietojasi ehdottoman luottamuksellisesti, siten ettei sinua 

tai läheisiäsi tunnisteta tutkimuksen tuloksista. Käytän kirjoituksia 

ainoastaan tutkimusaineistona. Voit kirjoittaa myös nimettömänä ja 

lähettää kirjoituksesi kotiosoiteeseeni. 

 

Ystävällisin terveisin 

Minna Ohlis 

minna.ohlis@helsinki.fi        
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Liite 2. Teemalista 

 
Ainon teemalista – L2, L4, L6, L10, L11, L12, L27 ja L28 
Teemalista L2 

- sain elää mieheni kanssa avioliitossa 36 vuotta 

- suhteellisen tavallinen parisuhdearki 

- elämäämme kuului kaikkea ja saimme kokea paljon aikamoisin annoksin 

- kalleimmat ja tärkeimmät olivat lapset 

- elimme itsellisinä ihmisinä liitossamme 

- kävimme paljon museoissa, taidenäyttelyissä, teatteria, elokuvissa ja erityisesti ooppera 

- Lapinmatkailu 

- Mökki järven rannalla 

- syöpädiagnoosi pitkäaikaisen oireilun syyksi 

- kuljimme kuin zombiet, itkeä tihrustimme, mutta kohta olimme jo valmiit elämän täyttä 

elämää 

- kiertelimme kotimaassa ikään kuin jättäen hyvästejä isänmaan maisemille 

- keskustelimme, kuinka me jäljelle jääneet pärjäämme 

- kotisairaala antoi turvaa elämän taitekohtaan 

- tiesimme missä mennään, puhuimme monista asioista, menneestä, elämän kulusta, kuinka 

me jälkeenjääneet pärjäämme 

- siirtyminen saattohoitoyksikköön 

- minä silittelin-sain olla tyyni ja rauhallinen 

- puolisonikin sanoi olevansa tyyni ja rauhallinen 

- lapset soittivat hänen lempimusiikkiaan ja peukku nousi pystyyn 

- olimme ilmaisseet, että rakkaamme voi lähteä levollisin mielin 

- meille jää muistot, hän kulkee mukanamme, rakkaus jää 

Teemalista L 4 

- joutunut lähtemään evakkoon kaksi kertaa Karjalan kodistaan 

- puoliso osasi hoitaa asioita tasavertaisesti kanssani 

- avioliitto kesti melkein 58 vuotta 

- puoliso kutsui ”omahoitajaksi” 

- hän oli ihana autettava, aina tyytyväinen ja kiitollinen kaikesta 

- tekevästä ja reippaasta muuttui autettavaksi 

- nöyrästi ja valittamatta sen teki 

- poika ja lapsenlapset mukana kakkukahvilla sairaalassa 

- jaksoi vastata kaikkiin puheluihin 

- vointi heikkeni  

- huonoja kokemuksia sairaalan henkilökunnan puolelta 

- kävi välillä kotona ja kun tulin näin hänen nukkuvan 

- aivan hiljaa hengitys loppuu, purskahdin ääneen itkuun 

Teemalista L 6 

- avioliitto tasainen, yhdenvertainen 

- syöpädiagnoosi, leikkaus, etäispesäkkeitä, ei voida hoitaa 

- pysähtyminen perheeltä, sukulaisilla, ystävillä 

- kaksi lasta ja kaksi lastenlasta 

- asioiden uudelleen arviointia 
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- lähestyvää kuolemaa emme halunneet piiloitella 

- puoliso totesi, että kuolema lähestyy väistämättömästi ja nyt alkaa uusi vaihe hänen 

elämässään 

- loppuelämän ensimmäinen päivä lääkärin todetessa tilanne 

- emme etsineet vaihtoehtohoitoja ja ihmeparannusta 

- hyvä yhteistoiminta hoitavan tahon kanssa 

- puolison vahva psyyke, myönteinen mieli ja kädet toimivat 

- saattohoitokodissa 2,5 kk 

- en kokenut tarpeelliseksi sairaalapapin tapaamista 

- parhaimmat keskustelut laitosapulaisten, sairaanhoitajien ja laitoksen lääkärien kanssa 

- en jaksanut kohdata ihmisiä 

- sain olla terveesti itsekäs, aikuiset lapsemme hoitivat kotiamme 

- puolison syntymäpäiväjuhlat saattohoitokodissa, lapset soittivat sävellyskonsertin 

- elettiin perheen arkipäivää 

- mahdollisuus keskustella puolison kanssa kuolemasta, perheen käytännön asioista, 

siunaustilaisuudesta, hautauksesta, perheen asioiden järjestämisestä. 

- rehellinen valmistautuminen antoi tyynen rauhallisuuden kuolinhetkeen 

- silloin suru täyttää kaiken, nyt se on totta 

Teemalista L 10 

- kiitollinen saadessaan lähetteen saattohoitokotiin 

- saimme miellyttävän huoneen, jossa myös puolisolle oli vuode 

- täydellinen mahdollisuus käydä läpi yhteisen, pitkän elämän vaiheita 

- saimme olla lähekkäin 

- hän oli henkisesti koko ajan täysin mukana lähes loppuun saakka, pystyimme puhumaan 

- hieroin hänen jalkojaan ja autoin lääkkeiden ottamisessa 

- saattohoitokodin tilat olivat erittäin viihtyisiä 

- keskustelut hoitohenkilökunnan ja vapaaehtoisen kanssa olivat erittäin tärkeitä 

- sovimme ehtoollishartaudesta huoneessa 

- vietimme unohtumattoman aattoaamutapaamisen suurperheen kanssa 

- lapset soittivat musiikkia 

- lasten läsnäollessa hän kuoli rauhallisesti 

- minulle jäi kaikessa surullisuudessaan positiivisia muistoja 

Teemalista L 11 

- mies oli kaksi vuotta eläkkeellä ja sairastui syöpään, joka oli laajalle levinnyt 

- kaksi lasta ja yksi lapsenlapsi  

- puoliso suhtautui lähestyvään kuolemaan rauhallisesti 

- huoli puolison selviytymisestä kuoleman jälkeen 

- tyttäret tukena  

- mies opasti omakotitalon hoidossa ja kävi vuodenkierron kanssani lävitse opastaen 

- hiihdimme vielä yhdessä mökillä 

- alkoi saattohoito ja jäin kotiin hoitamaan miestäni 

- meitä kohdeltiin kotisairaalanpuolelta erittäin hyvin ja tukien 

- miehen kunto romahti äkisti 

- olimme väsyneitä, mutta silti rauhallisia 

- keskustelimme paljon kaikesta 

- hoitajat kävivät kotona ja tukivat meitä jaksamisessa  

- kuoli rauhallisesti kotona minun ja lastemme saattaessa hänet matkaan 

- hoitajat mukana lähdön hetkellä, se loi turvaa 
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- huumori säilyi loppuun asti 

- humoristina hän rohkaisi minua sanomalla, etten pelkäisi sitä, että hän kuolee kotona ja jää 

kummittelemaan 

- tule kauniisiin uniin ja niin hän on tullutkin 

Teemalista L 12 

- avioliittomme oli hyvä 

- puoliso vakava sairastelu jo aikaisemmin 

- raskaista hoidoista pidättyminen 

- lyhyt saattohoitojakso 

- tiesimme ettei rakkaamme enää parane 

- saattohoitohuone oli meille suuri lahja 

- kaikki perheenjäsenet pääsivät käymään 

- suuri perhe 

- sain vähän halata miestäni joka päivä 

- oleminen ei ollut pelkkää itkua, vaan juttelua, koskettamista ja muistelua 

- saimme siunata toisemme niin kuin kotonakin 

- hoito hyvää, ja hoitajat asiallisia, ystävällisiä ja kuuntelivat meitä 

- toiseksi viimeisenä yönä ehtoollishartaus 

- puoliso koko ajan rauhallinen ja tyyni 

- hän vastaili ja sanoi ettei ole kipuja 

- lääkäri totesi, ettei hän huomaa potilaalla ahdistusta eikä pelkoja eikä teilläkään tunnu 

olevan 

- lääkäri oli siinä noin 15 minuuttia ja ei puhunut kai mitään 

- meillä kaikilla oli siinä hyvä olla 

- toiseksi viimeisenä iltana meillä oli pieni ehtoollishartaus 

- lauloimme, ystävä puhui hartaudessa ja nautimme ehtoollisen 

- Puolisolla ei ahdistusta, ei pelkoja, meillä kaikilla oli hyvä olla siinä 

- saattohoitovaihe on todella hyvä saada elää 

- kuolema ei ole pelottava, vaan se on osa elämää kuten myös suru ja kaipaus 

- lapset näkivät, että kuoleman läheisyydessä voitiin jutella muitakin asioita ja voitiin 

nauraakin 

Teemalista L 27 

- 44 vuotta naimisissa 

- lapset ja lapsenlapset 

- aivoverenvuoto, josta toipui 

- krooninen sairaus 

- syöpädiagnoosi 

- virallisena omaishoitajana toimiminen 

- olin tottunut mieheni sairasteluun 

- viikkottainen lyhytaikainen hoito sairaalassa 

- puoliso osallistui päivätoimintaan 

- selviytymisen perusasiat: läheisten läsnäolo ja huolenpito ja liikunta 

- personal trainer oli myös tärkeä tuki 

- hoidin miestäni kotona loppuun asti  

- tytär asui meillä viimeisen puolisoni viimeisen elinviikon 

- päivystävä pappi piti hartaushetken puolisoni vuoteen vierellä 

- puoliso oli  osa-aikaisessa hoidossa osastolla, joka auttoi jaksamaan 

- selviytymistä auttoi, että olin ehtinyt valmistautua puolison sairastelun aikana  
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- saattohoito oli hyvää aikaa, pystyimme tekemään arkisia asioista yhdessä, kävimme 

kaupassa, kävelimme yhdessä. 

- kiitollinen siitä, että oli auto ja minulla ajokortti, pystyimme käymään teatterissa ja 

syömässä 

- puolisoni syntymäpäivillä kävi sisarukset ja ehdin hoitaa asioita 

- kyläreissut olivat henkireikä 

- hyvä arki koostui pienistä iloa tuottavista asioista 

- säännöllinen ”soittorinki” sukulaisten ja ystävien kanssa auttoi 

- meillä oli hauskaa keskenämme, nauroimme omille sattumuksille ja sanonnoille. 

- päivystävä pappi tuli pari päivää ennen kuolemaa pitämään hartaushetken puolisoni vuoteen 

vierelle 

Teemalista L 28 

- puoliso sairasteli pitkään 

- kaksi lasta ja yksi lapsenlapsi 

- saattohoidon alkaminen oli yllätys 

- saattohoidon alussa hän vielä hymyili 

- muisti, puhekyky ja huumori säilyivät viimeiseen viikkon asti 

- hemmottelimme ja tuimme häntä kaikki päivät lasten kanssa 

- olimme häntä lähellä 

- muisti, puhekyky ja huumori säilyivät viimeiseen viikkoon asti 

- kotona toteutettu saattohoito 

- minua lohduttaa, että hän kuoli syliini, levollisesti ilman kipua ja ahdistusta 

- rakkaiden ympäröimänä 

- olimme onnellisia kaikesta huolimatta 

- rauhallinen kuolema, kauniimmin ei voisi lähteä, levollisena ja kivuttomana rakkaiden 

ympäröimänä 

- kotisairaala ja kotihoito toimivat ihanasti 
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Liite 3. Haastattelurunko 

 
 
 
 
Kuinka kauan on hautajaisista? 

 

Oliko puolisosi saattohoitojakso kotona? 

 

Kuinka pitkä tuo ajanjakso oli? 

 

Mitkä asiat auttoivat sinua selviytymään saattohoitoajasta? 

 

Mitä myönteisiä, positiivisia ajatuksia ja tunteita ajanjaksoon sisältyi? 

 

Mitä ajatuksia myönteisiin tunteisiin liittyi? Syyllisyyttä? 

 

Millainen liitto teillä oli ja mitä voisit kertoa parisuhteestanne? 

 

 


