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1 JOHDANTO

Lapsi tai nuori voi kohdata elämänsä aikana monenlaisia menetyksiä,
mutta yksi elämän raskaimmista menetyksistä on läheisen kuolema.
Perheenjäsenen kuolema voi olla traumaattinen menetys, jonka myötä
lapsen ja nuoren turvallisuudentunne kokee suuren järkytyksen. (Uittomäki, Mynttinen & Laimio 2011, 6–7.) Tutkimukset osoittavat, että
vanhemman vakava sairaus vaikuttaa lasten ja nuorten myöhempään
psykososiaalisten ongelmien lisääntymiseen (Schmitt 2015, 287; Birgisdóttir, Bylund-Grenklo, Nyberg, Kreicbergs, Steineck & Fürst 2014;
Bylund-Grenklo 2013, 29; Niemelä 2012, 95; Osborn 2007). Varhaisella
puuttumisella ennaltaehkäistäisiin lasten ja nuorten myöhempi traumatisoituminen (Niemelä 2012, 88–89). Hoitohenkilökunnan huomio lapsen
tai nuoren surun tukijana korostuu, kun lapsi on lähiomaisena kuolevan
potilaan hoitotyössä. Hoitajat kokevat usein osaamattomuutta ja riittämättömyyttä kuolevan potilaan hoitotyössä, kun lähiomaisena on lapsi
tai nuori. Erityisesti lisääntyneet kotisaattohoidot koetaan haasteellisiksi.
Hoitajat tarvitsevat koulutusta osaamisen kehittämiseksi lasten ja nuorten surun tukijana ja työnohjausta työssä jaksamisen tueksi.

johtamisen ja kehittämisen yamk-opinnäytetyöhön. Paletti-hankkeen
tarkoituksena oli vahvistaa ja kehittää palliatiivisen- ja saattohoidon
osaamista ja rakenteita asiantuntijayhteistyönä Pohjois-Karjalan maakunnassa 1.4.2013–31.5.2015. Opas on syntynyt omaisten ja asiantuntijayhteistyön avulla. Opinnäytetyö kokonaisuudessaan on luettavissa
Theseus-tietokannasta (www.theseus.fi).
Kiitämme kaikkia omaisia, jotka osallistuivat kyselyyn sekä erityiskiitos
lapsille ja nuorille joiden tekemistä piirustuksista ja kuvista oppaan visuaalinen ilme on luotu. Opas sisältää myös suoria sitaatteja omaisten
kyselystä. Kiitämme myös kaikkia yhteistyökumppaneita: Käpy ry:tä,
Suomen nuoret lesket ry:tä, Syöpäsäätiö ry:tä, Terhokotia ja Lundin yliopiston asiantuntijaa Dröfn Birgisdòttiria.

”Surulla on musertava voima niin isoihin kuin pieniinkin.”

Oppaan tarkoituksena on antaa informaatiota surevien lasten ja nuorten kanssa työskenteleville sekä vanhemmille, kun lähiomainen on vakavasti sairastunut tai kuollut. Oppaan sisältö on tiivis tietopaketti, jossa
on kerrottu lapsen ja nuoren surun vaiheista ja tukikeinoista. Opas on
luettavissa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän internet-sivustolla olevassa saattohoitoportaalissa. Opas pohjautuu Henna-Riikka Hiltusen tekemään Karelia-ammattikorkeakoulun
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2 L APSI JA NUORI L ÄHIOMAISENA

Lapselle ja nuorelle vaikein menetys on vanhemman kuolema, jolloin turvallisuus voi järkkyä, kun kuolema koskettaa läheltä. Kun vanhempi katoaa
lapsen maailmasta, olemassaolosta häviää pohja ja kaikki alkaa näyttää
epätodelliselta. Häntä, joka oli olemassa, ei enää ole, ja tämä tarkoittaa lapsen elämässä pysyvää muutosta loppuelämäksi. Samanaikaisesti oma tuttu
perhe häviää, koska perhe joutuu kuoleman vuoksi epätasapainoon. Perheenjäsenet eivät ole enää samanlaisia kuin ennen. Perheenjäsenten roolit muuttuvat, joten perheen tasapainon palautuminen voi kestää pitkään.
Vanhempansa menettänyt lapsi tai nuori voi pelätä, että myös jäljellä oleva
vanhempi kuolee tai katoaa. Aivan pienikin lapsi osaa surra, vaikka hän ei
vielä ymmärrä kuoleman lopullista merkitystä. Lapset aistivat herkästi läheisten ihmisten ikävän ja surun. Tällöin lapsi tarvitsee rinnalleen aikuista
tukemaan ja auttamaan näiden vaikeiden surun tunteiden kanssa. (Poijula
2016, 115; Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2014.)
Perheenjäsenen kuolema vaikuttaa välittömästä yksilöön sekä perheenjäsenten välisiin suhteisiin. Vaikutukset voivat näkyä pidemmällä aikaväillä,
jopa sukupolvien yli. (Schmitt 2008b, 61.) Se, miten lapsi ja nuori reagoi
vanhemman kuolemaan, riippuu lapsen iästä ja kyvystä ymmärtää kuolema, kuoleman tavasta sekä lapsen ja vanhemman välisestä suhteesta. Reagointiin vaikuttaa myös se, onko lapselle ja nuorelle kerrottu rehellistä ja
oikeaa tietoa kuolemasta, sekä siitä, miten huoltajat selviytyvät omasta surustaan ja miten he selittävät lapselle tapahtuneen ja vastaavat heidän kysymyksiinsä. Lapsi ja nuori ovat lähiomaisia, joilla on samat lähiomaisen oikeudet tietää läheisen sairaudesta tai kuolemasta. (Poijula 2016, 115–116.)
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Kuva 1. Sisarusrakkautta.
(Mar tikainen, J. 2014.)
Vanhemmilla on päävastuu lastensa hyvinvoinnin ja kehityksen tukemisesta. Perheiden kanssa toimivien viranomaisten on tuettava vanhempia
ja huoltajia heidän kasvatustehtävässään sekä tarjottava perheelle oikeanlaista apua riittävän varhain. (Asetus 60/1991, lastensuojelulaki 417/2007,
terveydenhuoltolaki 1326/2010.) Lastensuojelulaki ja terveydenhuoltolaki velvoittavat hoitavaa tahoa ottamaan huomioon aikuispotilaan lapsien
hoidon ja tuen tarpeen. Jokaisen, joka kohtaa terveys- tai sosiaalihuollossa
vanhemman, jolla on alaikäisiä lapsia, tulisi tarjota perheelle oikeanlaista
apua ja ohjausta. (Siltala 2013, 176.) Terveydenhuoltolaissa (1326/2010, 70
§) määritetään lapsen huomioon ottaminen seuraavasti:
”Lapsen hoidon ja tuen tarve on selvitettävä ja lapselle on turvattava
riittävä hoito ja tuki, kun lapsen vanhempi, huoltaja tai muu lapsen
hoidosta ja kasvatuksesta vastaava henkilö saa päihdehuolto- tai
mielenterveyspalveluja tai muita sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluja, joiden aikana hänen kykynsä huolehtia lapsen hoidosta ja
kasvatuksesta arvioidaan heikentyneen” (70 §).
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3 L APSEN JA NUOREN SURU

Suru on terve reaktio, jonka aikana ihminen kohtaa muutoksia. Tästä aiheutuu stressiä tai ajatuksia, että on luovuttava esimerkiksi läheisestä ihmisestä. Suru on äärimmäisen tärkeä reaktio, kun lapsi kohtaa menetyksiä.
Mikäli lapsi saa kokemuksia, että aikuinen osaa lohduttaa häntä ja aikuinen osaa vastaanottaa hänen surunsa, hän kokee olevansa tärkeä. Tämä
merkitsee lapselle turvallisuudentunnetta. Tämä tunne auttaa lasta käsittelemään vastoinkäymisiä myös myöhemmin. Mikäli lapsi kohtaa ympärillään ihmisiä, jotka eivät osaa surra, tai hänen annetaan ymmärtää, ettei
suru ole luvallista tai ei anneta tarpeeksi aikaa suruun, hän alkaa tällöin
vältellä surua. Aikuisten oma kielteinen surun asenne voi johtua siitä, etteivät he itse kykene kohtamaan surua eivätkä ottamaan lapsen tai nuoren
tunteita vastaan juuri sillä hetkellä. Lapsi alkaa tällöin käyttää defenssejä
eli mielen puolustuskeinoja surun hallintakeinoina. Lapsi voi alkaa vältellä surua ja kieltää ikävät tapahtumat tunteista. Tällaisessa tilanteessa lapsi
varoo sellaisia tunteitaan suojellakseen aikuisen tunnereaktioita. Lapsen
oireilut saattavat ilmetä keskittymisvaikeuksina, ylivilkkautena, unettomuutena tai uneliaisuutena. Pahimmillaan lapsi voi kieltää kokonaan, että
jotain ikävää olisi koskaan tapahtunutkaan. Järkeistäminen voi estää myös
suruprosessin käynnistymisen. Mikäli lapsi tai nuori ei käsittele surua, se
patoutuu negatiivisena tunnelatauksena ja jää elämään tunnetasolla uhkaavana tekijänä. Tämä voi tarkoittaa myöhemmin sitä, että ihminen sairastuu esimerkiksi fyysisesti tai psyykkisesti. (Vilén, Vihunen, Vartiainen,
Sivén, Neuvonen & Kurvinen 2013, 301; Hållfas, Kivinen, Sipola, Hammari, Wright & Stainers 2009, 20.)
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Hoitohenkilökunnan tärkeänä tehtävänä on antaa lapselle tai nuorelle lupa
ja tilaa kysyä kysymyksiä sekä oikeus näyttää tunteensa. Luottamussuhteen
syntyminen lapsen ja nuoren kanssa edesauttaa ja rohkaisee avoimuuteen
ja turvallisuudentunteeseen. Turvallisessa luottamussuhteessa lapsen tai
nuoren ei tarvitse pelätä surevan vanhemman reaktiota. Nuorten kohdalla
hoitajalta vaaditaan vuorovaikutuksessa enemmän herkkyyttä ja hienotunteisuutta. Nuori tarvitsee yhtä paljon aikuisen tukea kuin lapsikin. Hoitohenkilökunnan tehtävänä on auttaa nämä lapset ja nuoret suruprosessin
alkuun. Perheissä isän tai äidin kuoleman jälkeen puolison voimavarat
käytetään oman surun ja menetyksen työstämiseen sekä arjesta selviämiseen. Koko suruprosessiin menee aikaa useita vuosia, ja lapsi sekä nuori
tarvitsevat apua vielä pitkään. (Hållfas, Kivinen, Sipola, Hammari, Wright
& Stainers 2009, 20–21.) Lapsi ja nuori tarvitsevat aina aikuisen tukea siinä, että hän oppii käsittelemään surua ja vapautuu negatiivisen tunteen
taakasta ja kasvattaa uudelleen kokemusta turvallisuudesta. Selviytymiskokemukset surusta luovat uskoa siihen, että seuraavan menetyksen kohdatessa voi surusta selvitä hengissä. (Vilén ym. 2013, 301.)
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4 L APSEN JA NUOREN
K R I I S I N VA I H E E T

Kuvio 1. Kriisin vaiheet.
Käyttäytymisen asiantuntijat ovat tarkastelleet surun ja kriisin ilmenemistä ja vaiheita ihmisessä (Kinanen 2009, 13). Asiantuntijat puhuvat surun
eri vaiheista tai surun tuomista kriisin vaiheista. Esimerkiksi Kübler-Ross
ja Kessler (2006, 22) puhuvat surun viidestä vaiheesta: kieltäminen, viha,
kaupanteko, masennus ja hyväksyminen. Poijula (2016, 27) käsittelee puolestaan lapsen traumaattisen kriisi reaktion vaiheita surussa. Traumaattiset
tapahtumat näyttävät kulkevan samaa reittiä kuin suru (Kinanen 2009 15).
Vaikka traumaattinen kriisi ja suru ovatkin eri asioita, ne ovat eritasoisesti
ja monimuotoisesti yhteydessä toisiinsa (Holmberg 2003, 61). Koska lapsille soveltuvaa ja hyväksi koettua trauman ja toipumisen teoriaa ei ole,
heihin sovelletaan aikuisten kriisiteoriaa (Poijula 2016, 27). Tässä luvussa
käsitellään lapsen ja nuoren kriisin vaiheita, koska lapselle ja nuorelle läheisen kuolema on aina traumaattinen kokemus.
Traumaattinen kriisi on määritelty tapahtumiksi, jossa ihminen kohtaa ulkoisen tapahtuman, joka uhkaa hänen fyysistä olemassaoloaan, sosiaalista
identiteettiään tai turvallisuudentunnetta. Ulkoinen tapahtuma voi olla
esimerkiksi väkivallanteko, vakava sairastuminen tai läheisen kuolema.
Tällainen kriisi alkaa yleensä yhtäkkiä ja ennekoimatta missä tahansa ihmisen elämänkehitysvaiheessa. Ihminen kokee tilanteen yleensä kestämättömäksi vaikeudeksi, joka ylittää henkilön nykyiset voimavarat ja selviytymiskeinot. Kriisin vaiheet erotetaan sokki-, reaktio-, läpityöskentely- ja
integraatiovaiheet (kuvio 1). Vaihemalli ei täysin sovellu sellaisenaan kuvaamaan elävän elämän yksilöllistä kriisiprosessia. Lapsille hyödyllisempi
kriisiä kuvaava tieto on, että kriisillä on alku, keskikohta ja loppu. (Poijula
2016, 29.)
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Surevan lapsen suru muuttuu omaksi kasvuprosessiksi. Lapset reagoivat
suruun ensimmäiseksi sokilla, kun hän saa kuulla kuolemasta. Sitä seuraavat tunteet ja ajatukset voivat ilmaista äärimmäistä yksinäisyyttä, surullisuutta, itkuisuutta, vihaa, syyttelyä, syyllisyyttä ja pelkoa. (Hogan 2013,
155.) Sokki- ja reaktiovaihe muodostavat yhdessä akuutin vaiheen, joka
on yleensä hyvin tunnistettavissa. Vaiheet eivät välttämättä ole selvästi
erillisiä, vaan ne voivat olla monesti päällekkäin. Sokkivaiheessa ihmisen
mieli suojautuu liian uhkaavasti todellisuutta vastaan, koska sitä ei ole
mahdollista muuttaa tai omaksua. Sokissa tietoisuus on muuttunut. Ulospäin ihminen voi sokkivaiheen aikana vaikuttaa normaalilta, vaikka hänen
mielensä voi olla täydessä kaaoksessa. Tässä vaiheessa ei kannata ohjeistaa
omaista tärkeillä tiedoilla, sillä hän ei pysty omaksumaan eikä muistamaan
saatuja ohjeita. Lapset voivat sokkivaiheessa lamaantua täysin toimintakyvyttömiksi. He voivat reagoida tapahtumaan hyvin voimakkaasti tai jatkavat toimintaansa niin kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. (Poijula 2016,
20–30.)
Reaktiovaiheessa mieli alkaa työstää traumaa niin, että tapahtunut tulee
toistuvasti mieleen muistoina sekä unien ja mielikuvien kautta. Nämä
tunteet pakottavat kohtaamaan todellisuuden ja sen herättämät tunteet ja
reaktiot. Tämä vaihe kestää yleensä useita viikkoja. Reaktiovaiheessa käynnistyvät suojamekanismit, jotka suojelevat psyykettä liian tuskallisilta kokemuksilta. Suojamekanismit, kuten kieltäminen tai dissosiaatio eli katkos
tietoisuuden jatkuvuudessa, vaikuttavat ihmisen käyttäytymiseen, tunteisiin ja ajatteluun. Tämän vaiheen yksi tärkeimmistä reaktioista on surureaktio. Trauman kokenut yrittää hallita kaoottista tilannetta toistamalla
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miksi-kysymystä ja murehtimalla kohtaloaan. Kuoleva läheinen pysyy
hyvin voimakkaasti surevan mielessä, sillä psyykkinen suojamekanismi
on suuntautunut korjaavaan yritykseen pitää kuollut ”maan päällä”. Reaktiovaiheen aikana sureva voi vältellä tapahtumasta muistuttavia tekijöitä.
Tällä sureva säätelee asian mieleen tunkeutumista. Tähän voi liittyä myös
muistamattomuutta yhtenä välttelyn keinona. Sureva voi olla myös hyvin
ylikierroksilla ja levoton. (Poijula 2016, 30–31.)
Reaktiovaiheesta suruprosessi etenee läpityöskentelyyn. Tämä on vaihe,
jossa sureva alkaa suuntautua kohti tulevaisuutta ja pois traumasta sekä
menneisyydestä. Läpityöskentelyvaihe voi kestää viikosta kuukauteen tai
muutamista kuukausista jopa vuoteen. Mikäli trauman kokenut lapsi tai
nuori ei kykene kohtuullisessa ajassa sopeutumaan muutokseen, on asiantuntijan syytä arvioida toipumisen etenemistä ja tarvittaessa ohjata hänet
ammattiauttajan luokse. (Poijula 2016, 31.)
Päivien, viikkojen ja kuukausien kuluessa lapsi ja nuori alkavat huomata,
kuinka heidän surunsa alkaa helpottua ja hyvien hetkien määrä huonoihin
verrattuna lisääntyy (Hogan 2013, 155). Tällöin on päästy kriisin viimeiseen vaiheeseen eli integraatioon. Vaihe on jatkuvaa ja kestää läpi elämän.
Lapsi tai nuori kokee menneisyyden tapahtumat pysyvänä arpena, joka
ei kuitenkaan estä häntä jatkamasta elämässä eteenpäin. Suuresta pettymyksestä on selvitty, ja itsetunto on tasapainottunut. (Poijula 2016, 31.) He
kokevat, että kuolema ja sureminen ovat muuttaneet heitä ihmisenä henkisesti kypsemmiksi. Henkinen kasvu on auttanut heitä pääsemään pois
sietämättömästä kärsimyksestä. (Hogan 2013, 155.) Traumaattiseen kriisiin sisältyy aina myös positiivinen henkisen kasvun ja kehityksen mahdollisuus. Henkinen kasvu muuttaa arvomaailmaa ja läheisten ihmisten
arvostus lisääntyy. Tämä voi tarkoittaa sitä, että lapsen ja nuoren selviytymisvoimavarat ja kyvyt ovat paremmat kuin ennen traumaa. Mikäli lapsi tai nuori ei kykene läpityöskentelemään ja integroimaan kokemustaan
osaksi elämänhistoriaansa, alkaa trauma rajoittaa hänen elämäänsä hyvin
vahvasti. Seurauksena voi olla psyykkisen häiriön kehittyminen. Lasten ja
nuorten reaktiot eivät voi olla samanlaisia kuin aikuisilla, koska heidän kehitysvaiheensa ja elämänkokemuksensa rajoittavat niitä. (Poijula 2016, 29,
31.) Kriisin kestoon ja rektioihin vaikuttavat useat eri tekijät. Kriisistä selviytymiseen vaikuttavat muun muassa stressitekijän laatu ja voimakkuus,
psyykkisestä herkkyydestä sekä aikaisemmista traumoista. Psyykkiseen
reaktioon sekä kriisin kestoon vaikuttavat olennaisesti myös sosiaalinen
tukiverkosto ja heidän antama tuki. (Hammarlund 2010, 99.)
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5 L APSEN JA NUOREN KUOLEMAN
KÄ SI T YS ERI-IKÄKAUSINA

5 .1 VAU VA I KÄ
Lapset ajattelevat kuolemaa jo hyvin pienenä. Alle puolivuotiaan käsitys
kuolemasta on se, että mitä ei voi nähdä, ei myöskään ole olemassa. Vauva tarvitsee tämän takia turvallisuuden ja hoidon jatkuvuuden kokemusta
kehittyäkseen. Mikäli vauva joutuu eroon läheisestä hoitajasta tai hoitaja
suree voimakkaasti, reaktiona on vauvan ärtyisyys ja itkuisuus. Vauvojen
syöminen ja nukkuminen ovat heikompia, koska rutiinit ovat rikkoutuneet.
Muistin kehittyessä vauva voi ymmärtää jo puolivuotiaasta alkaen sen, että
esineet ovat olemassa, vaikka vauva ei itse niitä näe. Vauvan etsimiskäyttäytyminen on merkki siitä. Tämä tarkoitta sitä, että vauva etsii kadonnutta vanhempaansa ja osoittaa eroahdistuksen merkkejä. (Poijula 2016, 99.)
Alle 1-vuotiaan turvallisuus lähtee siitä, että hänen perustarpeet turvataan
ja eroahdistusta lievennetään normaalia suuremmalla huomioimisella.
Traumaattisissa tilanteissa hyvin pienikin voi taantua nopeasti. Taantumisen merkkejä ovat esimerkiksi se, että lapsi haluaa koko ajan aikuisen
lähelle. Tässä vaiheessa on tärkeää, että vierellä on aikuinen, joka kykenee
ja hyväksyy tämän taantumisvaiheen lapsen elämässä. Tällöin turvallisuus
on luotava lapsen kokemusmaailmassa uudelleen niin kauan, kunnes lapsi
on ”tankannut” itselleen aikuisen läheisyyttä tarpeeksi. Ylihuolehtiva aikuinen puolestaan voi viestiä lapselle, että maailma on turvaton. (Vilén
ym. 2013, 306.) Vaikka alle vuoden ikäinen lapsi ei ymmärrä sanoja, äänen
sävelkulku, kosketuksen herkkyys, erilaiset tuoksut ja huolenpito kertovat,
että hänestä välitetään ja elämä jatkuu (Schmitt 2008b, 63).

”Hämmennys äidin surusta ja hälinästä ympärillä. Lapsen kasvaessa
tuli itkuja, kun minulla ei ole ylipäätään isää.” (Poika 1 vuotta)
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Alle kaksivuotias kiinnittää jo huomiota, että läheistä ihmistä, joka oli olemassa, ei enää ole. He osaavat myös ikävöidä ja kaivata ihmistä, joka katoaa yhtäkkiä heidän elämästään. Lapsi voi näyttää surunsa vetäytymällä
syrjään, olemalla apaattinen ja menettämällä ruokahalunsa sekä kiinnostuksensa leikkeihin ja liikkumiseen. (Gothòni 2014, 197; Poijula 2016, 99.)
Aikaperspektiivi on kuitenkin tämän ikäisellä lapsella lyhyt, ja muistikuvat
himmenevät nopeasti. Pikkulapsi voi ajatella ja säilyttää muistikuvan kuolleesta vain lyhyen hetken. (Poijula 2016, 99.)

5.2 LE IK KI-IKÄ
2–5-vuotiailla käsitys kuolemasta on maaginen, minäkeskeinen ja kausaalinen. Kuoleman käsitys tämän ikäisillä on väliaikainen ja osittainen. Se ei
koske kaikkia ihmisiä eikä lasta itseään. Lapsi ei myöskään voi ymmärtää
eron pysyvyyttä, vaan hänen käyttäytymisensä tähtää yhteen pääsemiseen
kuolleen läheisen ihmisen kanssa. Pikkulapsi voi ajatella kuolemaa tilapäisenä ja uskoa, että leikkikaveri tulee takaisin tai rakas vanhempi nukkuu vain vähän aikaa. Lapsi voi kuvitella, että kuollut on yhä ”hengissä”
ja hengittää ja pysyy lämpimänä arkussa maan sisällä. (Poijula 2016, 99;
Hammarlund 2010, 159.) Lapsi oireilee elossa olevalle vanhemmalle tai
läheiselle hoitajalle itkien, takertuen ja osoittaen erotilanteissa vihaisuutta
kiukkukohtauksilla tai tuhoavalla käyttäytymisellä. Vanhemman kuoleman kokeminen tässä kehitysvaiheessa voi heikentää lapsen turvallisuudentunnetta. Lapsi voi tarvita toistuvia vakuutteluja ja selityksiä. Vaikeinta
lasten on ymmärtää kuoleman lopullisuus ja universaalisuus sekä se, että
kaikki kuolevat joskus. (Poijula 2016, 99–100.) Vaikka 2–3-vuotias ei itse
osaa kertoa, mitä hän ajattelee tai tuntee vaikeasta asiasta, voi lapselle silti
puhua rauhallisesti ja kertoa asiasta. Tämän ikäiset yleensä ymmärtävät
enemmän kuin mitä osaavat itse tuottaa puhetta. (Vilén ym. 2013, 306.)

5–7-vuotiaat alkavat jo ymmärtää, että kuolema on lopullinen ja universaali. He ymmärtävät, että kuolemalla on syy ja se aiheuttaa pysyvän eron
ja että kuolleet ovat monella tavalla erilaisia kuin elävät ihmiset. He ymmärtävät, etteivät kuolleet voi liikkua, tuntea, kuulla, nähdä, haistaa eikä
puhua. Kaikki ruumiin toiminnot lakkaavat, eivätkä kuolleet tarvitse ravintoa. Pienen lapsen ymmärrys ei kuitenkaan riitä, että kuolleet mädäntyvät ja muuttuvat mullaksi. Se ymmärretään vasta lähempänä murrosikää.
Tämän ikäinen lapsi voi maagisen ajattelutavan vuoksi kokea, että hän on
vastuussa kuolemasta, jos on sitä vihan hetkenä toivonut tai käyttäytynyt
itse sopimattomasti. Kuolema voi olla lapselle myös henkilöhahmo, kuten
viikatemies tai kummitus. Henkilöhahmoon voi liittyä pelkoa, että kuolema tulee hakemaan myös hänet. Kuoleman käsitys ei kuitenkaan ole vielä
henkilökohtainen, vaan lapsi uskoo, että kuoleman voi välttää. He uskovat,
että heillä on yliluonnollisia voimia, jos he ovat oikein kilttejä tai rukoilevat
kovasti, niin läheinen ei kuolekaan. Pienet lapset ajattelevat olevansa maailman keskus ja ajattelevat konkreettisesti. (Poijula 2016, 100; Hammarlund 2010, 159; Schmitt 2008b, 63.) Lapsen suru ilmenee jaksoittaisesti,
kun aikuisten suru on kokonaisvaltaisempaa. Lapsi saattaa juosta ja leikkiä
niin kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Yhtäkkiä leikki saattaa loppua
ja surun tunne valtaa lapsen mielen, jolloin hän vetäytyy itseensä. Yksinäisyyden ja surun tunne kestää hetken, ja leikki jatkuu taas normaalisti.
(Hogan 2013, 154; Gothòni 2014, 197.)

“Aikuiset menee kuollessaan taivaaseen, mutta lapset tulevat
omaan kotiin, katso tuolta se veli tulee tänne minun syliini”
(Tyttö 7 vuotta).
Lapsen tulee ymmärtää vähintään kolme asiaa kuolemasta ymmärtääkseen, mitä kuolema todellisuudessa on. Nämä kolme asiaa ovat:

”Hän alkoi mielikuvituksen avulla käsitellä menetystä; hän “näki”
siskonsa pihapuiden oksilla ym. missä milloinkin kuljimme. Hän
leikki kuolemaan liittyviä leikkejä; hautasi lelujaan, leikki niiden
kuolleen, heitteli ilmaan lappuja jotka olivat “kuolemakortteja” ja
joiden saaja kuolisi. ”(Tyttö 3 vuotta)

1) Mitä kuoleman universaalisuus on: kuolema ei valikoi kohteitaan,
vaan kaikki olevainen kuolee, myös hyvät ihmiset.
2) Kuolema on pysyvää, eikä toivominen, rukoileminen tai hyvä käytös
tuo kuollutta ja rakasta ihmistä takaisin.
3) Kuolleet eivät voi enää tuntea mitään eivätkä he voi palella tai tuntea
kipua. Näitä kolmea asiaa on toistettava lapsen kasvaessa ja uusien
kuolemantapausten kohdatessa. (Poijula 2016, 101–102.)
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5.3 KOULUIKÄ
7–12-vuotiaat lapset ovat kiinnostuneita kuolemasta, ja heidän käsityksensä kuolemasta on konkreettinen ja realistinen. Tässä vaiheessa syntymä, kuolema ja seksi kiinnostavat lasta. Yleensä jo yli yhdeksänvuotiaat
ymmärtävät, että kuolema on lopullinen, väistämätön ja henkilökohtainen. He ymmärtävät, että universaali koskettaa kaikkia ihmisiä ja kaikkea
elollista. (Poijula 2016, 101; Hammarlund 2010, 159.) Tämä tietoisuuden
ymmärtäminen voi olla lapselle hyvin ahdistavaa, tuskallista ja pelottavaa.
Menettämisen pelon vuoksi elämästä tulee vaarallisempaa, koska elämä ei
jatkukaan lopullisesti. Lapsi voi oireilla pelkoon psykosomaattisilla oireilla
saadakseen huomiota ahdistukseensa ja pelkoonsa. Hänellä voi olla käsitys, että kuolemaa voi pitää etäisenä, ja hän pyrkii hallitsemaan pelkoaan
torjumalla oman kuolevaisuutensa ja ajattelemalla, että vain vanhat ja sairaat kuolevat. (Poijula 2016, 101.)

”Herkkyytenä aistia vanhempien tunteet ja välillä myös vältellä
tilanteita, joissa tulee eripuraa. Lapsi halusi myös ymmärtää mitä
oikeasti on tapahtunut ja minne sisko joutuu kuoleman jälkeen.”
(Poika 8 vuotta.)
Yli 10-vuotiaat pohtivat kuoleman oikeudenmukaisuutta, kohtalon
tai suurempien hengellisten voimien osallisuutta ihmisen kuolemaan.
Yliluonnolliset asiat ja rajakokemukset alkavat kiinnostaa nuorta pohdiskelijaa. Lapsella on tässä iässä jo jonkinlainen käsitys ymmärtää kuolema
tapahtumana, mutta sen mukana tulevien tunteiden käsittelyyn ei ole
vielä riittäviä taitoja. (Kinanen 2009, 23.)

He saattavat pohtia myös, miksi sisaruksen täytyi kuolla, kun hän saa elää.
Lapselle voi tulla omasta selviytymisestä liian suuri taakka, että he toivoisivat ennemmin olevan itse kuollut ja sisaruksen saavan elää. Teini-ikäiset
käsittelevät surua hyvin samaan tapaan kuin aikuisetkin (Hogan 2013, 154
– 155). Läheisen kuollessa nuori näkee ja ymmärtää tapahtuman seuraukset ympärillään (Suomen mielenterveysseura 2004, 13).

”Ei juurikaan näyttänyt tunteitaan, eikä aiheesta halua keskustella.
Päällisin puolin näytti sulkevan tapahtuneen mielestään, mutta
muutoin elämä alkoi mennä “pieleen” (Tyttö 13 vuotta)
Murrosikäisellä nuoruuden kehityskriisit ja suru muovautuvat yhteen.
Tämän takia nuoren on vaikea käsitellä kuoleman ja surun tuomaa tunnemyrskyä. (Gothòni 2014, 198.) Murrosikäinen voi pelätä kuolemaa hyvin voimakkaasti. Kuolemanpelko voi tarttua samanikäisiin tyttöihin ja
poikiin. (Kinanen 2009, 24.) Heillä voi olla tarve piilottaa suru, voimattomuus, tasapainottomuus ja yksinäisyys. Erilaisuuden kokemus voi tuntua
hävettävältä. (Gothòni 2014, 198.)

”Hiljaisuutena, puhumaan heidät molemmat sai vain puhuttamalla.
Poika puhui surustaan muutenkin, tyttö kertoi vain “pärjäävänsä
muutenkin”.” (Tyttö 17 vuotta ja Poika 19 vuotta)

Yli 12-vuotiaat saavuttavat jo saman abstraktisen ajattelun kuoleman lopullisuudesta kuin aikuiset. He ymmärtävät tässä vaiheessa, että kuolema
on luonnollinen prosessi. (Gothòni 2014, 198; Poijula 2016, 101.) Kaikki
elollinen kuolee, jopa pienet vauvat ja lapset. Oman sisaruksen kuolema
voi tuntua epäoikeudenmukaiselta ja nostattaa miksi-kysymykset mieleen.

Tämän takia nuorten kanssa täytyy miettiä myös tarkkaan, milloin kuolemasta keskustellaan. Kuolemaan liittyvät keskustelut on parempi ajoittaa
päiväsaikaan. (Kinanen 2009, 24.) Nuoret eivät mielellään jaa kuolemasta
aiheutuvia tunteita oman perheen kanssa. Ystäväpiirissä nuori voi myös
tuntea itsensä erilaiseksi ja voi salata tunteitaan. Tunteiden salaaminen voi
kuitenkin purkautua hyvin ongelmallisena toisissa asiayhteyksissä. (Suomen mielenterveysseura 2004, 13.) Nuoret odottavat, että heidät huomataan, heitä kuunnellaan ja heidän pelkonsa nähdään, vaikka he eivät sitä
itse pyytäisikään. Nuoret ovat ikään kuin välimaastossa: he eivät ole vielä aikuisia, mutta eivät enää lapsiakaan, joiden on helppo juosta syliin ja pyytää
lohdutusta. Tämän takia on erittäin tärkeää, että nuorten kanssa tarvitaan
erityisherkkyyttä olla lähellä ja käytettävissä niin kouluissa, harrastuksissa
kuin ystäväpiirissä. Nuoret odottavat ymmärrystä. Heidän pyyntönsä on
yleensä sanatonta, ja siksi aikuisten on uskallettava olla rohkeita ja nähdä,
milloin on aika auttaa nuorta surussa. Nuori tarvitsee paikan, jossa purkaa
turvallisesti tunteitaan ja ajatuksiaan. Joillekin päiväkirja, musiikki tai vastaava voi olla apukeino, joka auttaa surussa. (Eho 2008, 225.)
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”Tapahtuman jälkeen oli itkuisuutta, mutta itkemiset loppuivat
parin viikon päästä tapahtumasta. Aluksi oli kova huoli missä isä
on nyt, onko taivasta olemassa, mistä tietää, että isä on taivaassa.
Sitten tuli kova huoli äidistä ja koirastamme….” (Poika 10 vuotta)
5.4 NUOR I

”Itkuna, ikävänä, haluna kuolla ja päästä vaarin luo. Raivona,
kiukkuna ja pelkona, että kuolenko tähän suruun. Unettomuus.”
(Tyttö 8 vuotta)

6 L APSEN JA NUOREN SURUREAKTIOT
Silloin kun lapsi tai nuori on saanut suru-uutisen läheisen kuolemasta,
reaktiot voivat olla hyvin moninaisia. Tunteet voivat vaihdella hyvin voimakkaista tunnereaktioista reaktioiden puuttumiseen. Yleisimmät reaktiot ovat sokki, apatia, puhumattomuus, epäusko, äänekäs protesti tai sillä
hetkellä olevan toiminnan jatkaminen. Suurimmalla osalla 2–8-vuotiaista
lapsista ilmenee käyttäytymishäiriöitä muutaman viikon kuluessa läheisen
kuolemasta. Kuukauden kuluttua 2–17-vuotiaista 70 prosenttia on surullisia, itkevät ja ärsyyntyvät herkästi ja 10 prosenttia kärsii masennuksesta.
Kaikissa ikävaiheissa yleisempiä reaktioita ovat unihäiriöt, ruokahaluttomuus ja vetäytyneisyys. Vielä vuoden kuluttua kuolemasta voi ilmetä lievää masennusta. Suru voi aiheuttaa myös kouluikäisillä ongelmia koulussa
ja jopa koulufobiaa ja kiusatuksi tulemista. Suru voi ilmetä myös vastaavasti ylisuorittamisena koulussa etenkin, jos lapsi kieltää surun. (Poijula
2016, 119–121.)

”Aluksi saatiin raivokohtauksia Olemattomista asioista; lyötiin,
purtiin ja itkettiin, lopulta huudettiin isää tulemaan takaisin.
Sittemmin ja nykyisin lapsi saattaa yhtäkkiä sulkeutua ja itkee,
hokee vain kuinka on iskää ikävä.” (Tyttö 3 vuotta)
Tyypillisempiä surureaktioita ovat itku, surullisuus, viha, syyllisyyden
tunne, itsesyytökset, pelkotilat, eroahdistukset, univaikeudet ja käyttäytymisongelmat. Lapsi voi oireilla myös psykosomaattisesti esimerkiksi
palelemalla, olemalla kalpea, epämääräisillä kivuilla ja jopa kuumeella.
Surureaktioiden syntyyn vaikuttaa myös se, kuinka läheinen kuollut oli.
Jos kuolema on ollut esimerkiksi väkivaltainen, voi kuolemaan liittyvät
muistot olla hyvin konkreettisia ja estää suremista. Lapsilla voi olla myös
vastuun ja koston kysymykset täyttävä mieli, ja nämä voimakkaat tunteet
estävät surureaktioiden syntymistä. (Poijula 2016, 119–121, 125.)
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”…Poika pelkäsi (pelkää edelleen) koko ajan pahinta, että
jotain ikävää sattuu meille. Erilaiset pelot ylipäätään (sota,
murhaajat, murtovarkaat, laivojen uppoamiset, lentokoneiden
maahansyöksyt…)” (Poika 10 vuotta)
”Teinillä ajoittainen aggressiivisuus.”(Poika 16 vuotta)
Tutkimukset osoittavat, että vanhempansa menettänyt alle viisivuotias
lapsi kärsii muita lapsia todennäköisemmin psykiatrisista häiriöistä myöhemmin lapsuudessa. Ne, jotka ovat menettäneet vanhempansa lapsuudessa, kärisivät yleisemmin masennuksesta ja ahdistuneisuudesta. Erityisesti
psykiatriset häiriöt lisääntyivät, jos heidän elämässä oli ollut muitakin menetyksiä. Myös suisidaalisuus oli lisääntynyt niillä aikuisilla, jotka olivat
kokeet vanhemman kuoleman lapsuudessa. (Poijula 2016, 125–126.) Tutkimusten mukaan nuoret tytöt oireilevat herkemmin, jos äiti on sairastunut vakavasti (Osborn 2007). Grantin ja Compasin (1995) sekä Schmittin
(2008a, 19) mukaan tyttöjen depressiivisyys johtuu siitä, että vastuu äidin
roolista kasvaa. Nykyään uskotaan, että niillä lapsilla ja nuorilla, jotka saavat asianmukaista ja riittävä apua, ei välttämättä ole sen suurempi riski sairastua psyykkisiin sairauksiin kuin muilla. Mikäli lapsen tai nuoren suru
pitkittyy ja oireet pahenevat, tarvitsevat he silloin ammattiauttajan apua.
(Taulukko 1) (Poijula 2016, 126.)
HÄLYTYSMERKIT SURUN OIREILUSSA
taantuminen
yliriippuvainen käytös
voimakkaat pelkotilat
voimakas eroahdistus
yölliset unihäiriöt
käytöshäiriöt

rauhattomuus
oppimisvaikeudet
syömishäiriöt
kastelu / tuhriminen
agressiivisuus tai estynyt käytös
sosiaalisiin tilanteisiin liittyvät ongelmat:
ujous, eristäytyminen, syntipukin rooliin
joutuminen

Taulukko 1. Hälytysmerkit lapsen ja nuoren surun oireissa
(mukaillen Poijula 2016, 126).
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Aikuisten tulisi suhtautua lapsen ja nuoren surureaktioihin ja oireiluihin
aina vakavasti ja lisätä tällöin lapsen ja nuoren turvallisuutta. Tärkeintä on,
ettei reaktioita tulkita häiriö- tai epäsosiaaliseksi käyttäytymiseksi eikä lasta rangaista hänen surustaan. Lapsia ja nuoria on kannustettava surun nostattamiin kielteisten tunteiden näyttämiseen turvallisella tavalla. Vuosia ja
läpi koko elämän kestäviä reaktioita ovat ikävä ja kaipaus. Surureaktiot eivät kuitenkaan enää ole pinnalla, mutta ne tuleva olemaan aina taustalla.
Päivittäiset rutiinit voivat herättää ikävän, ja arkiympäristössä muistuttavat
asiat voivat laukaista surun tai itkun. Pienikin lapsi voi aistia esimerkiksi
läheisen kuoleman muistopäivän, vaikka tätä ei tietoisesti tiedä eikä voi
ymmärtää. Surureaktiot ja surun ilmaiseminen muuttaa muotoaan lapsen
kasvaessa ja kehittyessä. Kypsyessään lapsi kohtaa menetyksen aina uudestaan ja kykenee ajattelemaan menetyksen aina uudella tavalla. (Poijula
2016, 121.)

”N. 5-vuotiaana hän alkoi keräillä matkoilta jotakin, mikä
muistuttaa siskosta. Usein nämä ovat jotain hempeitä ja kauniin
värisiä. Hän keräilee enkeleitä ja on nimennyt kirkkaimman
tähden siskonsa tähdeksi. Vappupallon hän haluaa päästää
taivaalle siskolleen. 8-vuotiaana hän alkoi tehdä lauluja siskolleen
ja tanssijoukkueen tanssin hän omisti siskolleen, siinä oli siskon
kuvakin mukana. Nyt 9-vuotiaana hän usein puhuu siskosta
pikkuveljelleen, joka ei kuollutta siskoa ole nähnyt. Hän miettii
millaista olisi leikkiä kolmisin. Hän kaipaa siskoa, jolle voisi puhua
tyttöjen juttuja. Ystävilleen hän puhuu avoimesti siskostaan ja
kotona puhumme avoimesti siskosta.”
Mikäli lapsi ei kykene etenemään suruprosessissaan, voi esteenä olla välinpitämätön perhe, sosiaalisen tuen puute tai koettu trauma. Menetyksen
sopeutumisen esteenä voi olla myös lapsen ominaisuudet, esimerkiksi sisäänpäinkääntyneisyys, neuroottisuus tai estynyt temperamentti. Suruprosessia eteenpäin vieviä ominaispiirteitä ovat älykkyys, tunteiden säätelykyky, ulospäinsuuntautuneisuus, perheen avoin ja rehellinen kommunikaatio
sekä hyvä sosiaalinen verkosto. (Poijula 2016, 122.)
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7 OMAISTEN KEINOT TUKEA
S U R E VA A L A S TA TA I N U O R TA

Aikuisilla on monesti halu suojella lapsia ja nuoria surulta, ja he tekevät
monesti sen virheen, etteivät kerro lapsilleen kuolemasta mitään (KüblerRoss & Kessler 2006, 189). Heillä on tapana idealisoida lapsuus elämänvaiheeksi, johon tuska ja suru eivät yllä. Oman kuolevaisuuden kohtaaminen
on aikuiselle vaikeaa, ja aikuisenkin on vaikea ymmärtää ja hyväksyä, että
myös hän itse voi kuolla. Siksi aikuiset välttelevät lasten ja nuorten kanssa
keskustelemista kuolemasta. (Poijula 2016, 103; Hammarlund 2010, 161–
162; Turner & Bailey 2004, 15.)
Kuoleman välttelyssä ovat apuna puolustusmekanismit, jotka torjuvat ja
tukahduttavat aiheen käsittelyn. Kuolemaan liitetään usein irrationaalinen
häpeän tunne ja tunne siitä, että voi tartuttaa muut. Muut ihmiset saavat
ikään kuin tartunnan niistä, jotka ovat olleet liian lähellä kuolemaa. Siksi
on monesti helpompaa jättää kuolema ja sureva ihminen huomiotta, vaikka tämä puolestaan eristää ja yksinäistää jo ennestään surevaa ihmistä.
Välttelyn liittyy ajatus, että kuoleman käsittely voi vahingoittaa lasta tai
nuorta. Kuvitellaan, että kuoleman käsittelyyn tarvitaan aikuiselta erikoistaitoja, minkä takia lapsen ja nuoren kanssa kuolemasta puhuminen
katsotaan ammatti-ihmisen tehtäväksi. Oppiakseen suhtautumaan kuolemaan normaalisti lapset ja nuoret tarvitsevat tietoa kuolemasta normaalissa arkielämässä. Kuolemaan liittyvän tiedon ja opetuksen saaminen ei
välttämättä pelota tai ahdista lasta. Opetukseen on ehdottomasti liitettävä
keskustelumahdollisuus vanhemman ja opettajan kanssa, jotta lapset eivät
jäisi yksin pohtimaan ahdistavia ja mieltä painavia kysymyksiä. (Poijula
2016, 104.)
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”Kuolleen hyvästeleminen on ensiarvoisen tärkeää ja suositeltavaa!!!
Kaikenikäiset lapset tulisi viedä kuollutta katsomaan, mutta tilanne
tulee AINA valmistella huolella: kertoa millainen huone on, miltä
kuollut näyttää, tuntuu jne. Nuoretkin voivat traumatisoitua, jos
tilannetta ei valmistella.”
Lapselle ja nuorelle totuudenmukainen ja avoin keskustelu auttaa parhaiten ymmärtämään kuolemantapausta (Uittomäki ym. 2011, 21). Silloinkin,
kun aikuiset tietävät läheisen kuoleman lähestyvän ja valmistautuvat itse
tunnetasolla siihen, heistä voi tuntua vaikealta kertoa asiasta lapsille. Lapset ja nuoret ovat kuitenkin oikeutettuja saamaan saman mahdollisuuden
valmistautua tunnetasolla läheisen kuolemaan. (Mattila 2011, 106.) Oma
vanhempi on luonnollisesti parhain aikuinen kertomaan tapahtuneesta.
Lapsi ja nuori odottavat, että heille kerrotaan heti olennaiset asiat rehellisesti ja selkeästi sekä kehitystason mukaisella kielellä. On erittäin tärkeää
painottaa lapselle ja nuorelle, etteivät he jää surun kanssa yksin. Lisäksi on
hyvä rohkaista heitä puhumaan ja kysymään tapahtuneesta. Kehitystason
mukaan lapsilla voi olla erilainen näkemys kuolemasta. Heillä saattaa olla
vääristynyt käsitys kuolemasta sekä epäselvyyksiä kuolemaan liittyvistä
asioista. Näitä asioita on tärkeä pohtia yhdessä lapsen kanssa sekä keksiä
ratkaisu- ja selviytymiskeinoja. Lapselle ja nuorelle on tärkeää antaa lupa
surra mutta heidän omilla ehdoilla sekä antaa aikaa edetä suruprosessissaan. (Uittomäki ym. 2011, 21–22.) Aikuisen tehtävänä on myös auttaa
kärsivää lasta ja nuorta hyväksymään mikä tahansa tunne ja auttaa heitä
hallitsemaan tunteitaan. Vanhempien on hyvä seurata lapsiaan ja heidän
käyttäytymisen muutoksia ja reagoida niihin lohduttamalla ja myötäeläen
rehellisesti ja johdonmukaisesti sekä olla avoin myös omista tunteistaan ja
ajatuksistaan. (Poijula 2016, 104; Hammarlund 2010, 162–163.)
Monesti aikuiset ajattelevat, etteivät lapset kestä tapahtunutta. Kuvitellaan,
että lapsi on liian pieni ymmärtääkseen asioita, ja tehdään päätökset lapsen puolesta esimerkiksi siinä, ettei lapsi ”halua” tulla hautajaisiin. Lapset
vaistoavat herkästi, mitä aikuiset tuntevat, ja menevät herkästi mukaan
”peliin”. Todellisuudessa tämä keventää aikuisten surua, syyllisyyttä ja häpeää, mutta lapset kantavat lopunikänsä sisällään käsittelemättömiä suruja
ja loukkaantumisen tunteita. (Hammarlund 2010, 162.) Tämän takia olisi erittäin tärkeää auttaa lasta ymmärtämään antamalla hänelle rehellistä
tietoa tosiasioista ja tapahtumista hänen kehitystasonsa mukaisesti. Jotta
lapsi tai nuori ei kokisi itseään ulkopuoliseksi, vanhemman on hyvä antaa
lapsen osallistua ja auttaa suruun liittyvissä käytännön järjestelyissä, kuten
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hautajaisten suunnittelussa. Lohduttamalla, puhumalla lasten tärkeydestä,
antamalla tietoa, ottamalla lapset mukaan arkeen ja kuolemaan liittyviin
käytännönjärjestelyihin vanhemmat auttavat surevaa lastaan kokemaan
itsensä arvokkaaksi, rakkaaksi ja kaikkein tärkeimmäksi vanhempiensa
elämässä. (Poijula 2016, 117.)
Vanhemmat voivat valmistaa lapsiaan suuriin menetyksiin puhumalla
ennalta väistämättömistä pienemmistä menetyksistä ja auttamaan lasta
ilmaisemaan surua ja vastaanottamaan lohdutusta (Poijula 2016, 105).
2–3-vuotiaan lapsen kanssa voidaan vaikean asian käsittelyyn ottaa mukaan jotain konkreettista, esimerkiksi kuolleen omaisen kuva, tai käydä
onnettomuuspaikalla tai haudalla. Nämä saattavat auttaa lasta muistamaan
ja ymmärtämään, mitä on tapahtunut, etenkin tilanteessa, jos lapsi on itse
ollut onnettomuudessa mukana, jossa läheinen on kuollut. Asioiden läpikäyminen auttaa lasta löytämään enemmän ilmaisukeinoja ja poistamaan
tuskaa, joka tapahtuneeseen liittyy. Kolmevuotiaan kanssa asioiden käsittelyssä voidaan hyödyntää myös toiminnallisia menetelmiä, kuten leikkiä,
piirtämistä, maalaamista tai muovailuvahaa. Aikuisen ei pidä säikähtää,
jos lapsi työstää asioita omalla tavallaan esimerkiksi suruleikin tai väkivaltaisen roolileikin avulla. (Hammarlund 2010, 162.)

Kuva 2.
Sydämessä.”siinä
olen minä ja
Jaakko...ja arvaas
missä me ollaan...
me ollaan
sydämessä” (Bakir,
A. 2015.)
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Kouluikään mennessä lapsi kykenee ilmaisemaan tunteitaan myös sanoin.
Monet vaikeat ja syvät tunteet eivät silti löydä sanoja. Tällöin toiminnallisia
menetelmiä voidaan hyödyntää tunteiden ilmaisussa läpi elämän. (Vilén
ym. 2013, 306.) Lapsen kanssa voidaan vierailla kirkoissa, hautausmaalla ja keskustella kuolleiden sukulaisten tai läheisten elämästä tai muutoin
kuolemasta, kuolemisesta ja sen vaikutuksista. Koulut, joissa opetetaan
lapsille kuolemaa ja siihen liittyviä asioita, ovat parempia myös surevien
lasten auttajina. (Poijula 2016, 105.) Tärkeää on myös, että lapsi saa jäädä
entiseen kotiinsa, kouluunsa tai päiväkotiinsa. Tapahtuneesta tulisi kertoa
opettajille, hoitajille ja kavereille. Aikuiset eivät saisi kieltää opettajia tai
hoitajia puhumasta tapahtuneesta, vaan pikemminkin heitä täytyisi rohkaista olemaan avoimia. Avoimuus kaikkia kohtaan auttaa kaikkein parhaiten lasta ja nuorta surussa. (Hammarlund 2010, 163.)
Trauman uudelleen eläminen leikkien ja mielikuvitusten kautta edistää
tapahtuman hyväksymistä. Riittävän pitkäkestoinen altistaminen tarkoittaa trauman ajattelemisen ja siitä puhumisen herättämiin pelkoreaktioihin
niin, että ne alkavat pikku hiljaa lievittyä. Näin lapsi oppii vähitellen, ettei
nykyisyydessä ole mitään pelättävää ja hän voi kokea turvallisuutta. (Poijula 2016, 34.) Tärkeintä on, että aikuinen, joka käsittelee surua ja traumaa
lapsen tai nuoren kanssa, on itse kykenevä käymään läpi asiaa ahdistumatta siinä itse. Ahdistunut aikuinen voi ahdistaa lasta entisestään. (Vilén ym.
2013, 306.)
Lapsilla on luonnostaan omia keinoja, miten he käsittelevät läheisen kuolemaa. Aikuisen on hyvä tiedostaa nämä lapsen omat keinot kuoleman
käsittelyssä. Kyselyn mukaan lapsilla ilmenneitä omia keinoja kuoleman
käsittelyssä olivat olleet muun muassa:
▶ Mielikuvitustarinat
▶ Kuolemaleikit ja mielikuvitusleikit: puhelut taivaaseen, kuollut oli
leikeissä mielikuvituskaveri sekä hautajaisleikit
▶ Kuolemaan liittyvät piirustukset
▶ Tavaroiden keräily kuolleen muistolle
▶ Vappupallon ilmaan lähettäminen kuolleelle läheiselle
▶ Laulaminen, tanssi
▶ Kuolemaan liittyvien faktojen kysely ja avointa keskustelua kuolemasta
▶ Kuolleen läheisen ilolla muistelu (jouluna ja syntymäpäivinä)
▶ Läheisyys ja syli
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8 HOITOHENKILÖKUNNAN ROOLI
S U R E VA N L A P S E N J A N U O R E N
TUKEMISESSA
8 .1 L A P SEN JA N U OR EN KOHTA A MI N EN
Perheessä sattuneen läheisen kuoleman ja surun keskellä vanhemmat pohtivat, miten auttaa lasta surussaan. Samaa asiaa pohtivat myös lapsen kanssa työskentelevät ammattilaiset. Vanhemmilla on oma suru vienyt kaikki
voimavarat. Siksi muut aikuiset ovat erittäin tärkeässä asemassa lapsen ja
nuoren tukemisessa. (Mattila 2011, 105.) Hoitohenkilökunnan on osattava auttaa lasta ja nuorta, joka on joutunut kohtaamaan vanhemman tai
sisaruksen kuoleman. Heille on tarjottava apua, mutta samalla on oltava
herkkä ja osattava ottaa huomioon perheen kulttuuri ja uskomukset. Perheelle on kerrottava, että lapsella tai nuorella on oikeus omaan suruun sekä
mahdollisuus keskustella tunteistaan ilman mitään pakotetta. (Speck 2010,
192.)

”He juttelivat lasten kanssa ilman kiirettä, kertoivat heille isän
sairaudesta ja hoidoista, myös saattohoidosta. Lapset saivat esittää
kysymyksiä ja niihin vastattiin asiallisesti. Lapset kokivat, että heitä
ja heidän tunteitaankin arvostetaan, hekin ovat ihmisiä.”
Monesti hoitohenkilökunnalle saattaa olla vaikeinta surevan lapsen tai
nuoren tukemisessa oma epävarmuus ja avuttomuuden sietäminen. Perheen surun kohtaaminen voi herättää omia menetyksen kokemuksia. Tämän takia on erittäin tärkeää, että ammatti-ihmiset ovat käsitelleet oman
suhteensa kuolemaan. Perheelle on kuitenkin erittäin tärkeää, että hoitohenkilökunta kykenee rohkeasti kohtaamaan heidät. Pahinta mitä hoito-
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henkilökunta voi tehdä, on jättää perhe yksin tai vältellä heidän kohtaamistaan. Lapsen ja nuoren tilanteesta on informoitava myös muita tahoja,
esimerkiksi päivähoitoa ja koulua. Tämä auttaa hoitopaikan ja koulun ymmärtämistä lapsen mahdollisessa käytöksen muuttumisessa sekä antaa valmiudet tukea lasta ja nuorta selviytymään arkirutiineissa surutyön aikana.
Arkirutiinit luovat lapselle ja nuorelle turvallisuudentunnetta. (Uittomäki
ym. 2011, 27–29.)
Nuorten kohtaaminen voi olla aikuisten mielestä haasteellisempaa kuin
pienempien lasten, koska nuorille voi olla usein hankalampaa pyytää apua.
Aikuisen on kuitenkin tärkeää ottaa asia rohkeasti puheeksi nuoren kanssa. Nuorta on helpompi lähestyä kahden kesken ja rauhallisessa ympäristössä. Hoitohenkilökunta voi kysyä esimerkiksi nuorelta, miten nuori on
voinut ja mitä asioita hän on miettinyt eniten läheisen kuolema jälkeen.
Tärkeää on tiedustella myös nuoren senhetkistä vointia. Nuori voi olla aikuista kohtaan hyvin vähäsanainen, mutta hänelle tulee kuitenkin tunne,
että hänestä välitetään eikä aikuinen pelkää asiasta puhumista. (Uittomäki
ym. 2011, 29.)

”…huomioiminen katseella, muutamalla ystävällisellä sanalla,
kosketuksella…”
Lasten ja nuorten kokonaisvaltaisessa tukemisessa voidaan hyödyntää
monia menetelmiä. Kaikki tukeminen lähtee kuitenkin aina toimivasta ja
luottamuksellisesta vuorovaikutuksesta. Mikäli lapsi tai nuori ei luota työntekijään, ei ohjeilla, kuuntelemisella tai kasvatuksella ole oikeanlaista vaikutusta. Vuorovaikutuksellinen tukeminen edesauttaa parantamaan asiakkaan voimavaroja ja lisää voimaantumisen tunnetta. Vuorovaikutuksellista
tukemista, joka ei ole psykoterapiaa, kutsutaan counselling-työksi. Tämä
counselling-tason vuorovaikutus voidaan määritellä sosiaali- ja terveysalan
perustehtäväksi. Tämä tavoite on äärimmäisen tärkeää kaikissa sosiaali- ja
terveysalan tehtävissä. Vuorovaikutus on lapsen ja nuoren kasvatuksen perusta. Lapsen minäkuva, itsetunto ja käyttäytyminen kehittyvät ainoastaan
vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa. (Vilén ym. 2013, 462.)
Hyvään vuorovaikutukselliseen tukemiseen sisältyy aina arvostava katse,
joka mahdollistaa nähdyksi tulemisen. Lapsi tai nuori etsii toisen ihmisen katseesta viestejä siitä, onko hän hyväksytty ja pidetty. Lapsi ja nuori
rakentavat jokaisesta katseesta omanarvontunnetta. Arvostava katse rohkaisee lasta tai nuorta kertomaan, mitä hän tarvitsee turvallisuuteensa ja
hyvään kasvuunsa tai mitkä ovat hänen toiveensa ja elämän huolensa. Aikuiset voivat tuntea avuttomuutta katsoessaan lapsen tai nuoren hätää, pel23

koa ja turvattomuutta. Aikuinen voi tällöin vältellä katsekontaktia lapsen tai
nuoren kanssa, koska ei osaa eikä tiedä, miten siinä tilanteessa osaisi auttaa.
Tällöin aikuisesta voi tuntua helpommalta ikään kuin olla huomaamatta lasta
tai nuorta. Katseen välttely viestii lapselle tai nuorelle, ettei aikuinen halua
kohdata häntä. (Mattila 2011, 27–29.)
Aikuisen on tärkeä tiedostaa, mitä peilikuvana oleminen tarkoittaa. Peilikuvana oleminen tarkoittaa, että lapsi ja nuori peilaa itsestä ja muista ihmisistä
sen, miten häneen suhtaudutaan. Vuorovaikutuksellinen tukeminen tarkoittaa sitä, että asiakas ja työntekijä yhdessä yrittävät etsiä vastauksia siitä, miten
toimia. Aina ei kuitenkaan valmiita vastauksia ja toimintatapoja löydy. Sosiaali- ja terveysalan työntekijän työhön liittyy myös olennaisesti se, että oppii
sietämään epävarmuutta ja epätietoisuutta lasten ja nuorten kanssa. Työntekijältä täytyy löytyä alusta lähtien kykyä heittäytyä myös epävarmaan tilanteeseen mukaan. (Vilén ym. 2013, 462.)

”Lapsi peilaa kaikessa ympärillä olevien aikuisten reaktioita ja
tarkistaa ympäriltään, mikä on ok ja mitä voi tehdä. Kuoleman
käsittelemiseen lapsella ei ole keinoja, ellei niitä hänelle anneta.
Vaikeneminen ja väistäminen ei saa olla se keino, joka esimerkillä
näytetään. Puhumaan ei saa pakottaa, mutta läsnä pitää uskaltaa
olla. Aikuinen on vastuussa vuorovaikutuksesta, ei lapsi. Lapsi joutuu
käsittelemään suruaan kasvamisen myötä uudestaan ja uudestaan
ymmärryksen kehittyessä.”
Sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden on myös tärkeää tietää, keneen otetaan
yhteyttä kunnassa, kun lapsen tai nuoren elämässä tapahtuu traumaattinen
kriisi. Jokaisessa kunnassa tulisi olla kriisivalmiussuunnitelma niin pienten
kuin isojen traumojen varalle. Jokaisella työntekijällä on kuitenkin vastuu
perusturvan takaamisesta. Jokainen koulu ja päivähoitoyksikkö voivat myös
luoda omat toimintasuunnitelmansa siitä, miten toimitaan, jos esimerkiksi
yksikössä oleva lapsi joutuu kohtaamaan kriisin. Suunnittelun apuna voidaan
hyödyntää kokeneen traumapsykoterapeutin apua sopivien menetelmien löytämiseksi. (Vilén ym. 2013, 306–307.)
Terveydenhuollossa tarvittaisiin yhteiset linjaukset siitä, kuinka toimia, kun
vakavasti sairastuneella potilaalla on lähiomaisena lapsia tai nuoria. Dokumentointia ja tiedottamista täytyisi parantaa, jolloin myös ns. ”hiljainen tieto”
siirtyisi eteenpäin. Perheitä tukisi myös organisaatiossa oleva työpari, joka ottaisi ”kopin” perheestä siinä vaiheessa, kun tieto vakavasta diagnoosista on
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tullut. Työparilla olisi viimeisin tieto lasten ja nuoren surun tukemisesta, tukikeinoista ja moniammatillisen yhteistyöverkoston yhteystietoja ja
kontakteja. Työpari voisi koostua esimerkiksi sairaanhoitajasta ja sosiaalityöntekijästä. Työpari voisi tehdä kotikäyntejä ja tavata lapsia tai nuoria
erikseen sekä olemaan tarvittaessa yhteydessä muihin tahoihin. Työntekijät tekisivät yhteistyötä esimerkiksi myös päiväkodin ja koulun kanssa, jos
perhe sitä haluaisi. Tärkeää olisi saada aikaan luottamuksellisia tapaamisia
koko perheen kesken, sekä erikseen lasten ja nuorten kanssa.

8. 2 HOITOH E NKILÖKUNNAN KE I NOT
PÄH K INÄNK UOR E SSA
Taulukko 2. Hoitohenkilökunnan keinot pähkinänkuoressa (mukaillen
Poijula 2016, 179–180; Niemelä 2015; Tuukkanen 2016; Birgisdòttir 2015).
1) Dokumentoi ja raportoi potilaan perheessä olevista lapsista ja nuorista.
2) Ota perhe kokonaisuutena huomioon kuolevan potilaan hoitotyössä.
3) Luo luottamuksellinen vuorovaikutussuhde koko perheeseen. Muista
arvostava katse lapsen ja nuoren kohtaamisessa.
4) Älä pakota lasta tai nuorta reagoimaan tietyllä tavalla, vaan ota vastaan
lapsen ja nuoren reaktiot hyväksyen. Välitä ja anna lapselle ja nuorelle
tunne huolenpidosta ja mahdollisuus läheisyyteen ja keskusteluun.
5) Anna rehellistä tietoa ja kerro tosiasiat tapahtuneesta huomioiden
lapsen kehitystaso. Vältä sanontoja nukkunut pois tai menehtynyt. Lapselle konkreettisempi ilmaisu on kuollut. Mikäli et osaa vastata johonkin
lapsen kysymykseen, voi lapselle rehellisesti kertoa, ettei aikuinenkaan
tiedä kaikkea.
6) Ota mukaan hoitotoimenpiteisiin esimerkiksi omaisen syöttämiseen,
rasvaamiseen tai muihin pieniin toimenpiteisiin. Muista suojata erityisesti
pikkulapsia liian traumaattisilta näyiltä tai ääniltä.
7) Ole kuunteleva ja tarkkaileva, miten lapsi tai nuori ymmärtää kerrotun.
Rohkaise häntä ilmaisemaan ajatuksiaan ja kysymyksiään.
8) Oikaise väärinkäsitykset!
9) Tarjoa mahdollisuuksia ilmaista tapahtunut eri keinoin: puhumisen,
leikin, piirtämisen, kirjoittamisen tai tunnekorttien kautta. Osastolla voisi
olla oma surulaatikko, josta tavarat löytyisivät nopeasti.
10) Tue perhettä avoimuuden ja rehellisyyden korostamiseen kotona,
päiväkodissa ja koulussa. Tarvittaessa auta heitä kertomaan asiasta muille
esimerkiksi päivähoitoon tai kouluun.
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11) Korosta, kuinka tärkeää on normaalien rutiinien palauttaminen arkeen.
12) Tue vanhempia näyttämään surun tunteensa lastensa läsnä ollessa
mutta muistaen rauhallisen ja turvallisen suhtautumisen.
13) Tue lasta ja nuorta nimeämään tunteensa. Se vähentää stressin kielteisiä fyysistä ja psyykkistä vaikutusta.
14) Järjestä turvallisen ympäristön ja aikuisen läsnäolo.
15) Tue perhettä yhdessä oloon mahdollisimman paljon.
16) Tue vanhempia ottamaan lapset ja nuoret mukaan myös jäähyväisten
jättöön ja kuoleman hetkeen, jos se on vain mahdollista. Sopikaa asiasta
jo hyvissä ajoin ennen läheisen kuolemaa, ketkä ovat kuoleman hetkellä
paikalla. Valmistelkaa lapsi ja nuori kuoleman näkemiseen.
17) Tarjoa muita tukipalveluja, esimerkiksi sururyhmää, leirejä ja nuorille
tarkoitettua tekstaritupu-palvelua.
18) Ole yhteydessä perheeseen myös kuoleman jälkeen ja ohjaa perhe
tarvittaessa muihin sosiaali- ja terveyspalvelujen ammattilaisten tai kolmannen sektorin palveluihin.
19) Hyväksy myös ammattilaisena omat tunteesi ja surusi.
20) Lapsen ja nuoren surun tukemisessa ei ole olemassa yhtä oikeaa
vastausta. Elä siinä hetkessä myötäeläen omana itsenäsi. Ole kuulolla, ole
aidosti läsnä!

8 . 3 ER I L A I SET TOI MI NA L L I SET MEN ETEL MÄT
SU RU N KÄSI T TELYSSÄ
Lasten ja nuorten kanssa on olemassa monia eheyttäviä menetelmiä, joiden avulla surua ja kuolemaa voidaan käsitellä. Jo ihan vauvojen kanssa
voidaan luoda turvallisuutta esimerkiksi vauvahieronnalla, lisäämällä katsekontaktia, käyttämällä lämpimiä kylpyjä jossa mukana jokin värikäs lelu,
rauhoittavaa musiikkia ja erilaisia laululeikkejä. Vältä kuitenkin vauvojen
kanssa leikkimästä katoamis- ja jahtaamisleikkeijä. Vaikka nämä leikit
yleensä ovat vauvojen mieleen, niin menetyksen kokenut vauva voi ahdistua ja saada hänet sulkeutumaan entisestään. (Holmberg 2003, 76.)
Taaperoikäisten kanssa voi leikeissä olla pelkästään läsnä tai lasta voi opettaa kehittymään symbolisissa leikeissä leikkimällä itse mallina. Esimerkiksi voi leikkiä nukkekodin nukella, itkeä nuken äänellä ja todeta lapselle,
että vauva itkee koska se on niin surullinen. Voit kysyä lapselta sitten, että,
miksiköhän se itkee? Mitähän nukkevauva ajattelee? Mikäli lapsi ei lähde
keskusteluun mukaan, voi kysyä esimerkiksi, onkohan vauva surullinen,
koska hänen isänsä on kuollut? Leikkiin voi ottaa mukaan tämän jälkeen
esimerkiksi äitinuken, joka hellii ja huolehtii vauvanukesta. Odota josko
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lapsi lähtisi tämän jälkeen leikkiin mukaan. Nukkeleikit ovat yleensä hyviä
menetelmiä, joilla lapset saadaan mukaan keskusteluihin.Lapsen on hyvä
antaa pitää mukana oma turvalelu, turvapeitto tai rätti, vaikka tuntuisi että
lapsi olisi liian kiintynyt siihen. Turvalelu on lapselle tärkeä silloin, kun hän
on kokenut menetyksen. Mielikuvituskaverit ovat myös sallittuja kuoleman
jälkeen. Sormivärit ja maalaaminen ovat myös hyviä ilmaisun apuvälineitä.
(Holmberg 2003, 79–81.)
Leikki-ikäisillä menetelminä ovat hyvin samansuuntaiset eli heidän kanssaan symboliset nukkeleikit ovat hyviä menetelmiä. Heidän kanssaan voidaan tehdä myös esimerkiksi savesta tai muovailuvahasta surua tai vihaa
muistuttava möykky. Möykkyä voi käsitellä seuraavilla keskustelukerroilla
ja muotoilla niitä aina surun ja vihan mukaan. Pehmolelut ovat myös hyviä
turvaleluja, joiden avulla keskusteluja voidaan käydä. Esimerkiksi voi sanoa,
että norsun kanssa voi itkeä, koska se kärsällään imee kaikki lapsen kyyneleet. Lapsen kanssa voidaan yhdessä rakentaa myös surukirjaa. Kirjaan voi
pyytää lasta kertomaan tarinoita tai muistoja kuolleesta ja kirjoittaa ne hänen puolestaan ylös. Lasta voi myös pyytää piirtämään surukirjaa. (Holmberg 2003, 81–83.)

Kuva 3. Taivaan lintu.
(Amnell. E. 2005)

Kouluikäisistä jotkut saattavat vielä haluta käsitellä surua leikkien avulla,
mutta monesti he ovat kiinnostuneempia erilaisista harjoituksista ja tehtävistä. Esimerkiksi heidän kanssaan voi tehdä salaisuuslaatikon, johon voi
sujauttaa kaikki salaiset ajatukset ja tunteet. Rohkaise lasta kuitenkin luottamuksen hetkinä kertomaan ja jakamaan kanssasi yksi näistä salaisuuksista.
Lasten kanssa voidaan tehdä myös laastaripakki. Laastaripakin ajatuksena
on antaa lapsen askarrella laastarit erilaisiksi, ja samalla keskustellaan lapsen
kanssa siitä, mitkä asiat auttavat ja tukevat häntä elämässä eteenpäin. Kirjoita tämän jälkeen yksittäin jokainen asia laastariin ja laita laastarit pakettiin.
Tämän jälkeen laastaripaketin voi antaa lapselle ja antaa hänen lukea voimaa
antavat asiat läpi. Tämä voi auttaa lasta löytämään ja ymmärtämään voimaa
antavien asioiden merkityksen. Kouluikäisen kanssa voidaan myös hyödyntää
surun käsittelyssä surukirjaa. (Holmberg 2003, 84–86.)

Surua voidaan käsitellä myös esimerkiksi piirtämällä, kuvaten missä minun suruni tuntuu. Pyydä lasta piirtämään oma kuva, jonka jälkeen lapsi
saa värittää ne kohdat itsestään jossa suru tuntuu. Tätä voi toistaa myöhemmin ja verrata piirustuksia toisiinsa. Näin saadaan selville, kuinka surulliseksi lapsi tuntee itsensä. Tätä voidaan hyödyntää myös vihan ja pelon
käsittelyssä. Vastaavanlaisesti lapsen kanssa voidaan piirtää isolle paperiarkille lapsen kehon ääriviivat. Tämä jälkeen kuva leikataan, ja pyydetään
lasta piirtämään kuvaan kasvot. Lopuksi lasta pyydetään valitsemaan jokaiselle tunteelle oma värinsä (viha, onnellisuus, jännitys, kaipuu, pelko,
yksinäisyys, ikävä jne.,) ja anna lapsen värittää kehon osat sillä hetkellä
tuntuvilla ”tunneväreillä”. Keskustele lapsen kanssa, mikä on se tunne jota
hän tuntee kaikkein eniten. Muita hyviä menetelmiä ovat muun muassa
menetyksen puu, surujana, tarina menetyksestä henkilöstä ja toiveiden
tähdenlennot. (Holmberg 2003, 86–88.)

Surukirjan sisällön aiheita voivat olla:
▶ oma viha, suru tai pelko
▶ jotain mitä olisi aina halunnut sanoa, mutta ei ole sitä uskaltanut tehdä
▶ kuva hautajaisista, kuva siitä mitä on kuolema
▶ muisto kuolleesta tai asioista tai tapahtumista
▶ tilanne suru-uutisesta
▶ paras ja huonoin muistoni kuolleesta läheisestä
▶ elämäni pahin ja onnellisin hetki
▶ kaikkea saa kysyä – sivu

Murrosikäisten kanssa voidaan myös hyödyntää edellä mainittua surukirjaa, mutta anna nuoren tehdä surukirjaa enemmän itse ja omassa rauhassa. Nuorta voi myös kannustaa tekemään kirje kuolleelle läheiselle tai
tarvittaessa auta häntä kirjoittamaan kirje yhdessä. Rohkaise kirjoittamaan
runoja, päiväkirjaa tai kertomuksia sekä kuuntelemaan musiikkia, jonka
sanoituksiin voi samaistua ja jotka antavat mallia ja voimaa selviytyä surusta. Piirtäminen ja värien käyttö, sekä omien tunteiden värittämien ovat
nuoren kanssa hyviä apuvälineitä asioiden käsittelyyn. Nuoren kanssa voi
tehdä myös esimerkiksi menetyksen taulukon. Taulukon avulla voi nähdä,
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8 .4 A MMATI L L I SU U S
mitä menetyksiä nuori on kokenut, miltä ne ovat tuntuneet ja kuinka niistä
nuori on selvinnyt. Heidän kanssa voi myös kokeilla lausetehtävää. Tässä
annetaan nuorelle lauseen alku esimerkiksi minua huolestuttaa, koska… tai
minulle on vaikeaa, koska… jne. Nuorta voi myös pyytää piirtämään paperille elämän tien. Tiessä on ala- ja ylämäkeä, tie voi olla nuoren oman näköinen. Nuorta pyydetään kertomaan, miksi on päättynyt piirtämään tielle
esimerkiksi ison alamäen. Tien tullessa nykyhetkeen, kysytään nuorelta,
mitä hän näkee tiellä
edessäpäin. (Holmberg
2003, 88–90.)
Valokuvaus on yksi yleisesti käytetty menetelmä, jota hyödynnetään
surun käsittelyssä. Valokuvaus tai valokuvan
avulla lisätään ihmisen
itsetuntemusta ja selviytymiskykyä sekä tuetaan
persoonallista kasvua ja
psyykkistä eheytymistä. Kuvat selkeyttävät ja
auttavat ymmärtämään
kokonaistilanteen tärkeistä yksityiskohdista.
Läheisen kuoltua hän
on valokuvassa läsnä,
mikä lohduttaa surevaa.
Myöhemmin valokuvausta voi hyödyntää
surussa
esimerkkisi
kuvaamalla tärkeitä ihKuva 4. Äiti ja tytär
misiä ja paikkoja, jotka
maalaamassa yhdessä
antavat voimaa arjen
viikkoa ennen lapsen
keskelle. (Poijula 2016,
kuolemaa.
228, 233–234.) Lasten ja
(Amnell, N. 2005.)
nuorten kanssa voi hyödyntää myös erilaisia
kortteja, joiden avulla saadaan esille erilaisia tunnetiloja tai muistikuvia.
Kortteja on mahdollista tilata esimerkiksi Pesäpuu ry:ltä tai Ensi- ja turvakotiliitto ry:ltä. (Holmberg 2003, 95–97.)
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Työntekijöillä voi olla monenlaisia pelkoja, joiden vuoksi he tietoisesti pyrkivät pitämään vuorovaikutuksen perheeseen muodollisena ja pinnallisena.
Jos työntekijä pelkää vastausta vaille jäämistä ja uskovat sen olevan uhka
heidän ammattitaidon uskottavauudelle, voi heille syntyä tarve pidättäytyä
hyvin muodollisessa ja etäisessä kanssakäymisessä. Hoidon, huolenpidon ja
kasvatuksen ammattilaisilla on paljon osaamista ja tietotaitoa sekä syvällisempää ymmärrystä. Nämä eivät kuitenkaan kannattele, jos työntekijä ei
itse luota omaan ammattitaitoonsa ja osaamiseensa. Silloin kun luottaa riittävän hyvin omaan ammattitaitoonsa, voi rauhassa olla tietämättä kaikkea,
eikä tällöin tarvitse piiloutua ylimielisyyteen omasta epätäydellisyydestään.
(Mattila 2011, 144.)
Osaaminen ja tiedon lisääminen antaa varmuutta toimia myös kuolevan
potilaan ja hänen perheensä hoitajana. Asiaan perehtyneisyys ei pelkästään
riitä kuolevan potilaan hoitotyössä. Rinnalle tarvitaan omien tunteiden tutkimista ja sitä, miten osaa käyttää omia vahvuuksiaan hoitotyössä. Esimiehen on luotava työyhteisöön myönteinen ilmapiiri kuolemasta puhumiseen.
Hänen on oltava aidosti kiinnostunut kuolevan potilaan hoitoprosessista ja
omaisten osallistumisesta hoitoon. Työntekijöiden tärkein kannustaja ja tukija onkin oma esimies. Esimiehen on aidosti osoitettava kiinnostuksensa
alaistensa työssä jaksamisesta ja hyvinvoinnista. Kuolevan potilaan hoitoon
liittyy paljon vaikeita tunteita ja asioita, joista on hyvä keskustella perusteellisesti. Tunteiden käsittely on persoonallisen ja ammatillisen kasvun
mahdollistaja. Osaaminen ja asiantuntijuus kasvavat kokemuksista ja niiden
prosessoinnista. (Anttonen 2008, 54–55.)
Yhtenä suurena haasteena on koettu saattohoidossa lisääntyneet kotihoidot.
Yhä enemmän ihmiset haluavat olla lopun aikansa kotonaan. Tämä vaatii
hoitohenkilökunnalta erityisosaamista työskennellessään potilaan kotona.
Eritoten saattohoidossa olevan potilaan omaiset ovat tällöin entistä suuremmassa roolissa. Tällöin omaiset ja läheiset tarvitsevat ammatillista ohjausta, tukea, rohkaisua ja kunnioitusta jaksaakseen hoitaa lähimmäistään
kotonaan. Perheeseen kuuluvat lapset ja nuoret on osattava ottaa huomioon
ammatillisesti oikein. (Pihlainen 2010, 25–26.)
Muun muassa Lapset puheeksi-menetelmä koulutus auttaisi hoitajia kohtaamaan sekä vanhemmat että perheen lapset. Menetelmä auttaa tuomaan
selkeämmin esille perheen tuen tarpeen, sekä vähentää perheen kohtaamiseen liittyvää jännitystä ja ennakoimattomuutta. Menetelmän päämääränä
on lapsen ja nuoren hyvinvoinnin ja kehityksen tukeminen sekä sosiaalisen ja tunne-elämän häiriöiden ehkäiseminen yhdessä kodin, päivähoi30

don, koulun ja palveluverkoston kanssa. Lapsen puheeksi – keskustelussa
pyritään rakentamaan tukeva arkipäivä lapselle ja nuorelle kotona sekä
muissa kodin ulkopuolisissa ympäristöissä. Tavoitteena on tehdä yhdessä suunnitelmaa siitä, miten saadaan rakennettua lapselle tai nuorelle toimiva arkipäivä perheen vahvuuksien ja mahdollisten tukikeinojen avulla.
Koulutuksesta on todettu olevan selvää hyötyä ja tulokset näkyvät työssä,
kun tiedetään paremmin, kuinka perheet voivat ja miten lasten tulevaisuus
hahmottuu. Perheiden auttaminen vahvistaa myös työntekijöitä ja koko
työyhteisöä. (Niemelä 2015; Tuukkanen 2016.)
Perheiden tukemiseen tarvitaan myös laaja-alaista yhteistyötä eri tahojen
ja toimijoiden kanssa. Ammatillisen osaamisen kehittämiseen tarvitaan
myös verkostoitumisen ja moniammatillisen yhteistyön taitoja. Kaikkea
osaamista ei tarvitse löytyä työyksiköstä, vaan yhteistyöllä ja kumppanuuksia luomalla voidaan sekä hankkia että kehittää osaamista. Perheiden
kanssa työskentelyn kulmakiviä ovat asiakastyö, ammatillinen verkostoituminen ja ammatillisen kehityksen näkökulmat. (Helminen 2015, 89; Sydänmaanlakka 2009, 63.)

8.5 T YÖSSÄJAK SAM IN E N
Jaksaminen kuolevan potilaan hoitotyössä koskee kaikkia hoitoon liittyviä
osapuolia. Emotionaalisesti latautuneet hoitosuhteet vaikuttavat hoitohenkilökunnan työhön. Menetykset, suru ja kärsimys kasaantuvat jokaisen työntekijän mielessä, vaikka kyse ei olisikaan heidän henkilökohtaisesta surusta.
Jatkuvan surun ja kuoleman kokeminen altistaa uupumukselle. Uupumukselle altistaa myös omien rajojen tunnistamisen vaikeus. Se voi tarkoittaa,
ettei tunnista sitä, milloin täytyisi hellittää työotetta, tai se voi olla tunne siitä,
etteivät asiat yksinkertaisesti suju, jos niitä ei tee itse. Ulkopuolisia paineita
voi tulla potilaalta, omaiselta, työyhteisöltä tai esimieheltä. Jos työtä ei pysty jossain määrin itse säätelemään, työ voi muuttua rasittavaksi. Positiivisen
palautteen ja tuen puute voi johtaa hoitotyöntekijän nopeasti riittämättömyyden tunteeseen ja uupumukseen. (Hänninen 2015, 299.)
Pelko, suru, hämmentävä tai toivoton tilanne voi ahdistaa työntekijää hoitotilanteissa. Mikäli työyhteisön keskustelukulttuuri ei ole avoin ja luottamuksellinen, työntekijät saattavat tällöin jättää kertomatta kollegoilleen
auttamistilanteessa syntyneestä toivottomasta tilanteesta. Jos työntekijä ei
pysty purkamaan ahdistustaan pois ja kokee, että ammatillisuutensa takia
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hänen on kyettävä rajaamaan tunteensa, voi seurauksena olla hämmennys ja häpeä omien reaktioiden tullessa esiin. Tämän takia olisi ensiarvoisen tärkeää, että työyhteisössä olisi luottamuksellinen ja iloinen ilmapiiri,
jolloin työntekijät voivat olla avoimia tuntemuksiensa kanssa. (Nissinen
2007, 238.)
Toisen pahan olon jakaminen voi olla hyvinkin yksinkertaista. Siihen ei
tarvita sanoja, hiljaa kuunteleminen riittää. Silloin kun suru on suuri, on
oikein, ettei ymmärrä eikä väitä ymmärtävänsä, miltä toisesta tuntuu. Jos
hoitohenkilökunta tuntee uupuvansa toisen taakkaan, tietää kuunnelleensa ja olleensa usein myös avuksi. (Hänninen 2015, 300.) Säännöllisellä
työnohjauksella voimistetaan työntekijän valmiutta ja kykyä tutkia sekä
havainnoida kuolevan potilaan ja omaisen käyttäytymistä ja mielentiloja, mutta myös omaa suhtautumista. Työnohjaus antaa mahdollisuuden
vastaanottaa ja ymmärtää niitä tunteita, mielikuvia ja kokemuksia, joita
kuolevan ja hänen läheisensä kanssa koetaan. Työnohjauksen tehtävänä
on kannatella työntekijää ja koko työyhteisöä sekä tukea työssä kehittymisessä. Tarkoituksena on pitää huolta työntekijän työssä jaksamisesta ja
ymmärtää työn vaativuutta. Näin työntekijä pystyy kuolevan potilaan hoitamisessa ja omaisen tukemisessa käyttämään persoonallisuuttaan mahdollisimman hyvin. Työnohjaus tukee työntekijän omaa kokemusta, auttaa
löytämään uusia näkemyksiä ja kehittämään hänen omaa ajatteluaan sekä
jakamaan niitä toisten kanssa. Työntekijä oppii sietämään epävarmuutta,
kestämään työn tuomaa ahdistusta, löytämään luottamusta ja ennen kaikkea luottamaan omaan osaamiseen ja luomaan toivoa ja mahdollisuuksia.
(Siltala 2015, 301–302.)
Työohjauksen vaikutukset näkyvät hoitajien ammatillisen itsetunnon kohentumisena. Se vaikuttaa myös suoraan hoitajien työnhyvinvointiin ja
parantaa hoitotyön laatua. Yksittäisten hoitajien ammatillinen asennoituminen ja vuorovaikutusosaaminen vahvistuvat. Tämä tarkoittaa yleensä
potilas-hoitajasuhteen vahvistumista, mutta työnohjaus vaikuttaa oleellisesti
myös hoitohenkilökunnan välisiin suhteisiin. Kollegiaalisuus korostuu työnohjauksessa. Se auttaa hoitajaa tunnistamaan ja tunnustamaan sekä oman
että kollegan osaamisen. Avoin, kuunteleva ja itsekriittinen keskustelu työstä
ja sen haasteista kehittää kollegiaalisuutta. (Koivu 2015, 66, 72.) Työssäjaksamiseen liittyvät olennaisesti organisaation hyväksyvä ilmapiiri ja avoin keskustelukulttuuri. Tämä vahvistaa työyhteisön innovatiivisuutta, työniloa ja
palvelujen laatua auttamisorganisaatioissa. (Nissinen 2007, 240.)
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8. 6 TOIMINTAM ALLI L APSE N JA N U ORE N SU RU N
TUKE M ISE K SI

Ennaltaehkäisevä työ täytyisi kohdistaa perheen oikeanaikaiseen tukemiseen silloin, kun perheessä on tullut äkillinen kriisi esimerkiksi vanhemman sairastuttua vakavasti. Väliintulolla ehkäistäisiin perheen ongelmien
kasaantumista. Otettaessa perheen lapset huomioon tuetaan samalla myös
yksin jäänyttä vanhempaa. Vanhemman ei tarvitse tällöin kantaa koko
taakkaa yksin, kun suru on suurimmillaan ja omat voimat ovat kadonneet.
Teoriatieto, asiantuntijoiden vankka työkokemus lasten ja nuorten surun
tukijoina sekä tutkimukset todistavat sen, kuinka perheen kokonaisvaltaisella huomioimisella voidaan ehkäistä lasten ja nuorten myöhempi traumatisoituminen.

”Vakavan sairauden kohdatessa ja perheenjäsenen kuoleman
kohdatessa tulisi olla hoitomalli jossa koko perhe huomioidaan.
Tähän kuuluisi tieto tukimuodoista: kriisituen tarjoaminen,
vertaistukijärjestöt, seurakunnan tuki, käytännön apu kodinhoitoon
jne. Perheeseen tulisi tehdä soitto sairaalasta tietyn ajan kuluttua,
jolloin selvitettäisiin perheen vointia ja tuen tarvetta.”
Lapsen ja nuoren surun tukeminen vaatii jokaiselta terveydenhuollon
organisaatiolta ja työntekijältä motivaatiota työn kehittämiseen. Potilaan
ensimmäisellä vastaanottokäynnillä tulisi kysyä taustatiedot lähiomaisista
ja se, onko lapsia ja minkä ikäisiä he ovat. Mikäli potilaalla on lapsia, olisi tärkeä selvittää, tietävätkö lapset jo sairaudesta, ja samalla tarjota heille
keskusteluapua. Dokumentoinnin merkitystä ja tiedottamista täytyisi vahvistaa ja kehittää enemmän perhehoitotyön mallin mukaiseksi. Näin potilaan perhetaustat olisivat helpommin saatavilla ja huomioitavissa.
Lasten ja nuorten kohtaaminen hoitotyössä vaatii hoitohenkilökunnalta
rohkeutta, ammatillisuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Kohtaamiseen ja
vaikeiden asioiden käsittelyyn on tarjolla monenlaisia menetelmiä. Keskustelujen apuna voidaan käyttää esimerkiksi piirtämistä, kirjoittamista,
tunnekortteja ja valokuvausta. Osastolla voi olla erillinen ”surulaatikko”,
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jossa olisi näihin menetelmiin liittyviä tarvikkeita ja ohjeita. Tärkeintä lasten ja nuorten surun kohtaamisessa on kuitenkin aito läsnäolo, turvallisen
ympäristön luominen ja rehellisyys.

”Jotakin selkeää perhetyön muotoa ja puuttumista jo ennen kun
asiat ajautuivat kriisiin, johon pakko puuttua rajusti. Nuoren kanssa
työ ei ole helppoa toteuttaa!”
Apuna voidaan hyödyntää lisäksi moniammatillista asiantuntijuutta, kuten perhetyöntekijöitä, sairaalapastoria tai akuuttityöryhmää tai kolmannen sektorin verkostoja. Organisaatio hyötyy selvästi työparista, joka tapaisi perheen lapsia ja nuoria useamman kerran. Työpari voisi tehdä lisäksi
kotikäyntejä perheen luokse. Sosiaali- ja terveyspalvelujen hyödyntäminen
laajemmin sekä perheen oman sosiaalisen verkoston selvittäminen auttaa
perhettä jaksamaan surun keskellä. Samalla kun tuetaan lapsia ja nuoria,
tuettaisiin myös perheen vanhempia.
Työnantajan olisi muistettava pitää huoli työntekijöistään ja heidän jaksamisestaan sekä tukea ja kannustaa ammatillisen osaamisen kehittämistä.
Säännölliset työnohjaukset, työterveyshuollon palvelut sekä purkutilanteet
tukevat työssä jaksamista. Toimintayksikköjen täytyisi luoda omat toimintasuunnitelmat lasten ja nuorten ollessa lähiomaisia kuolevalle potilaalle.
Lapset puheeksi -menetelmäkoulutus auttaisi työntekijöitä kohtaamaan
perheitä. Osastoilla olisi hyvä olla oma vastuuhenkilö, joka voisi ottaa
kopin perheestä, jos perheenjäsen on vakavasti sairas ja kuolemassa. Vastuuhenkilöllä olisi uusin tieto surun tukemisen keinoista sekä tieto paikkakunnalla toimivista kolmannen sektorin toimijoista ja muista auttavista
tahoista. Verkostoituminen yli organisaatiorajojen madaltaisi kynnystä
yhteydenottoihin, jolloin perhettä voitaisiin tukea kokonaisvaltaisesti.
Asiantuntijoiden näkemyksistä on laadittu kaavion muodossa toimintamalli lapsen ja nuoren surun tukemiseen vaikuttavista asioista ja keinoista
(kuvio 2).
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Kuvio 2.Toimintamalli lapsen ja nuoren surun tukemiseksi
Henna-Riikka Hiltunen
KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU
Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto
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9 AP UA ANTAVAT Y H TE IST YÖTA HOT
VALTAK UNNALLISE ST I JA
P OH JOIS-KAR JAL AN ALU E E LL A

KÄPY RY (Lapsikuolemaperheet ry)
www.kapy.fi
Vertaistukiryhmät, perheviikonloput, tukihenkilöpyynnöt ym.:
Liisa Lindström, tuki@kapy.fi, puh: 045 652 4395
Tukipuhelin: ma ja to klo 8.30–11.30
puh. 045 325 9595, Sähköposti: tuki@kapy.fi
SUOMEN NUORET LESKET RY
www.nuoretlesket.fi
Vertaistoiminnan koordinaattori:
Sari Rappi-Lindholm, sari.rappi-lindholm@nuoretlesket.fi, puh: 044 056
5542
SYÖPÄJÄRJESTÖ RY:
www.syopajarjestot.fi
www.pohjois-karjalansyopayhdistys.fi
Toiminnanjohtaja Suvi Jolkkonen, puh. (013) 227 600, PUH. 050 536
4975
etunimi.sukunimi@pohjois-karjalansyopayhdistys.fi
SYLVA RY – Suomen syöpäsairaiden lasten ja nuorten valtakunnallinen
yhdistys:
www.sylva.fi
Sylvan toimisto on avoinna ma-pe klo 8:30 - 16:00
Puh. (09) 135 6866, sylva@sylva.fi
Neuvontahoitaja: Neuvontahoitaja tukee ja neuvoo perheitä ja nuoria
syöpään liittyvissä asioissa.
Avoinna: ma-pe klo 9-16, Puh. 050 3828 780, neuvontahoitaja@sylva.fi
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SURUNAUHA RY - Vertaistukea itsemurhan tehneiden läheisille:
www.surunauha.net
Puh. 040 545 8954, toimisto@surunauha.net
Vertaistukipuhelin: Lähetä meille tekstiviesti ”Tukipuhelu”
puhelinnumeroon. 045 130 8603, niin soitamme sinulle takaisin
lähipäivinä tai viikon kuluessa.
HUOMA – HENKIRIKOKSEN UHRIN LÄHEISET RY:
www.huoma.fi
Avoinna: ma-pe klo 9-16, puh. 050 401 2230, toimisto@huoma.fi
Vertaistuen puh. 050 401 2230
SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA RY
www.mielenterveysseura.fi
Vaihde auki arkisin klo 9.00 - 15.00, (09) 61551 6
SOS-kriisikeskus, puh. (09) 4135 0510
Valtakunnallinen kriisipuhelin,
Arkisin klo 9.00–07.00, viikonloppuisin ja juhlapyhinä klo 15.00–07.00
puh. 010 195 202
Rikosuhripäivystys:
Auttava puhelin: ma-ti klo 13–21 ja ke-pe klo 17–21, puh. 0203 16116 .
Juristin puhelinneuvonta ma-to klo 17–19, puh. 0203 16117,
etunimi.sukunimi@riku.fi
PELASTAKAA LAPSET RY:
www.pela.fi
Joensuun toimisto: puh. 010 843 5180
www.joensuu.pelastakaalapset.fi
MLL- MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO RY:
www.mll.fi
Keskustoimiston vaihde puh. 075 32 451
Järvi-Suomen piiri: Vapaaehtoiskeskus Joensuu
Kirkkokatu 18 A+B 17, 80100 Joensuu,
puh. (013) 123 388, jarvi-suomen.piiri@mll.fi
VALTAKUNNALLINEN VANHEMPAINPUHELIN:
Avoinna: ma klo 10–13 ja klo 17–20, ti klo 10–13 ja klo 17–20, ke klo
10–13, to klo 14–20. Puhelu on maksuton. puh. 0800 922 77
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VALTAKUNNALLINEN LASTEN JA NUORTEN AUTTAVAPUHELIN,
netti ja chat:
Auttavapuhelin: ma-pe kello 14–20 ja la-su klo 17–20, puh. 116 111,
www.mll.fi/mll/auttavatpuhelimet/lnpn/
Chat: Avoinna: ma klo 17–20, ti klo 17–20, ke klo 17–20 , www.mll.fi/
nuortennetti/info/lasten_ja_nuorten_puhelin_ja_net/chat/
Netti: www.lastenjanuortennetti.net
SUOMEN EV. LUT KIRKKO:
Palveleva puhelin:
Suomenkielinen palvelu avoinna: su-to kello 18–01, pe ja la kello 18–03,
puh. 01019 0071
Ruotsinkielinen palvelu avoinna: joka ilta kello 20–24,puh. 01019 0072
Facebook chat:
Avoinna: arkisin klo 14–18, www.facebook.com/kirkkosuomessa
AUTTAVA NETTI:
www.verkkoauttaminen.fi/palvelevanetti
NETTISAAPAS:
Toimii Suomi24 sivuston Nuoret osion keskustelupalstoilla sekä 16+
ikäryhmän chatissä. NettiSaapas osallistuu käynnissä oleviin keskusteluihin NettiSaappaan omilla profiileilla sekä keskustelee nuorten kanssa
yksityisviestein.
www.saapas.fi , www.alli.fi/nusuvefo , http://mina.suomi24.fi/netti_saapas
NettiSaappaan sähköposti: nettisaapas@google.com
TEKSTARITUPU – TUKITEKSTARI KOULULAISILLE
(Suomen ev.lut. kirkon ylläpitämä):
Tupu vastaa tyttöjen ja poikien erilaisiin kysymyksiin. Tekstiviestin voi
lähettää milloin vain ja viesteihin vastataan koulupäivinä.
Tupu vastaa tekstiviesteihin! Lähetä tekstari sinua lähimpänä olevaan
Tupuun tai Helsingin Tupuun puh. 0400 241 084!
Omaa asuinkuntaasi lähimpänä olevan Tupun yhteystiedon löydät internetistä sivustolta: http://www.tekstaritupu.net/
Voit myös lähettää sähköpostia: tekstaritupu@evl.fi
JOENSUUN EVL.LUT SEURAKUNNAT:
Vaihde ja neuvonta: puh. 013 2635 300
Sururyhmät Joensuun ev.lut. seurakunnissa:
Sururyhmään voi ilmoittautua, kun läheisen kuolemasta on kulunut aikaa
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muutama kuukausi.
Toimistosta saa lisätietoa ryhmistä: (013) 263 5314 (ti-ke klo 9-11)
Lasten sururyhmiä noin 8-12 vuotiaille voi kysellä diakoniatyöntekijä
Marja Ikoselta p. 050 3271 382.
www.joensuunevl.fi
JOENSUUN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA:
Kirkkoherran virasto:
Avoinna: ma, ti, to ja pe klo 9 - 15
ke klo 10 – 15, puh. 0400 397 900
Sururyhmät:
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: diakoniatyöntekijä Eeva Timonen
050-5394932
www.joensuunortodoksit.fi
JOENSUU KRIISIKESKUS:
Avoinna: ma-ke klo 9-20, to klo 9-18 ja pe klo 9-15.30
Aikaa voi varata arkipäivisin klo 12–13 p. 013-316 244.
www.joensuunkriisikeskus.fi
JOENSUUN Kasvatus- ja perheneuvola:
Neuvonta ma-pe klo 9-12 ja ma klo 13–15
puh. 050 328 1805
PKSSK: LASTENPSYKIATRIAN TEHOSTETTU AVOHOITO
Avoinna: ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-15, puh. 013 171 4134 tai 050 562
9615
Muina aikoina yhteys yhteispäivystykseen, puh. 013 171 6161
PKSSK: NUORISOPSYKIATRIAN TEHOSTETTU AVOHOITO:
Avoinna: ma-to klo 8-16, pe klo 15-20 ja la-su klo 8-20
Puh. 050 579 0681
Muina aikoina yhteys yhteispäivystykseen, puh. 013 171 6161
JOENSUUN AKUUTTITYÖRYHMÄ
Kiireellisissä tapauksissa voi ottaa yhteyttä Aikuispsykiatrian Tehostetun
avohoidon yksikköön: puh. 050 387 7677
Sururyhmiä on varsin laajasti tarjolla joka puolella maata. Sururyhmiä
löydät helposti internetin Googlesta hakusanalla “sururyhmä” tai ”lasten
ja nuorten sururyhmä”, tai kysy esim. paikallisesta seurakunnastasi.
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Elli- enkeli ja keijujen maa. Dieckmann, Maijaliisa. Jyväskylä. 1989. Gummerus.

10 L AST EN JA NUORTE N SURU U N LI I T T Y VÄ Ä
KIR JALLISUUT TA

Aina ja ikuisesti. Durant, Alan. Karkkila : Kustannus – Mäkelä. 2004.
Kun Kettu kuolee, hänen ystävistään tuntuu, etteivät he toivu surustaan
ikinä. He ikävöivät Kettua ja muistelevat miten lempeä ja viisas hän oli.
He surevat koko talven, mutta kevään tullen elämä alkaa hiljalleen sujua
ilman Kettua. Jotkin mukavat muistot Ketusta naurattavatkin jo hieman.
Vähitellen ystävät keksivät omat tapansa pitää Kettu mukana elämässään,
sydämissä ja muistoissa, aina ja ikuisesti.
Atte ja Anna: toivo kantaa: kun meillä on suru. Tytti Issakainen, Helena
Lindfors; kuvitus Pekka Rahkonen. 2007.
Kuolemasta on usein vaikea puhua lapsille, olipa kyse sitten käytännön
asioista tai kuolemaan liittyvistä käsityksistä. Tässä kirjassa Aten ja Annan
perhettä kohtaa suru, kun lasten setä kuolee. Seuraamme, miten perheessä
toimitaan ennen hautajaisia ja hautajaisissa, ja kyselemme lasten kanssa,
mitä tapahtuu kuoleman jälkeen. Kirjaan liittyy myös osio aikuiselle.
Ei haittaa, jos on erilainen. Todd Parr; suomentanut Riitta Oittinen. Kirja
2005.
Kirjan kirkkaat värit, pelkistetyt hahmot ja hassut yksityiskohdat vetoavat
lapsen omaan mielikuvitukseen. Pienemmille kirja sopii katselukirjaksi,
vähän vanhempien lasten kanssa teemoista löytyy paljon keskusteltavaa.
Ei haittaa, jos on isot korvat. Ei haittaa, jos suututtaa.

Eeva kadonneiden siskojen maassa. Thierry Robberecht & Philippe Goossens; (suomentanut Sinikka Suonto - van der Meer). Kirja. 2004.
Elisa on Eevan isosisko. He ovat toistensa näköisiä, mutta kuitenkin
hyvin erilaisia. He jakavat toistensa salaisuudet, koska niin salaisuudet
kevenevät. Mutta nyt Elisa on kuollut... Runollinen kertomus surusta ja
jäähyväisistä. Kirja on esimerkkinä siitä, miten kysymystä ”Mitä kuoleman jälkeen tapahtuu?” voi käsitellä ilman uskonnollista kantaa. Kirjassa
Eeva pohtii aihetta yhdessä muiden lasten kanssa. Heillä jokaisella on
siitä oma mielipiteensä. Eeva tietää, että sisko on kadonneiden siskojen
maassa. Kirjassa on annettu hienosti tilaa lapsen omalle näkemykselle
siitä, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu.
Elisabet, Nalle ja pikkuveli, jota ei ole. Riitta Jalonen; kuvitus Kristiina
Louhi. Tammi. 1994.
“Tyttö tietää, että salaisuus on olemassa, mutta hän ei tiedä missä. Ei hän
tiedä sitäkään, voiko salaisuuden luo matkustaa tai muuten vain mennä,
kun ei hän tiedä mikä salaisuus on.” Herkkävireinen ja koskettava kuvaus
tytöstä, joka pohtii suurta menetystä, iloa, surua ja kuolemaa joululahjaksi saamansa nallen avulla. Elisabet tarkastelee nallen silmien vaihtuvia
värejä, omia aamu- ja iltasilmiään sekä isän kauas tuijottavia kyyneltyviä
silmiä ja etsii niistä vastausta elämän salaisuuteen. Nallen rinnalla eläen
Elisabet pääsee vähitellen suuren kaipauksen yli.
Hei, Aaron täällä. Peterson, Hans. 1983. W+G (äidin kuolema).
Kirjassa on Aaron, joka on kuusi vuotias. Aaronin äiti on kuollut auto-onnettomuudessa. Aaronia hoitaa kotona isoäiti, kenen kanssa Aaron
ei oikein tule toimeen. Kirjassa Aaronilla on aika paljon erilaisia kavereita. Myös hänen ja hänen kavereidensa pelot ja muutkin tunteet tulevat
hyvin esille. Kirja kertoo koskettavan tarinan Aaronista, tosi mukavasta ja
empaattisesta pojasta, joka on menettänyt äitinsä, kirja ei kuitenkaan jää
mielestäni liikaa “muhimaan” suruun vaan antaa valoisan kuvan pojan ja
isän tulevasta elämästä.

Enkelimuksu. Margareta Thun & Cris af Enehielm. Tammi. Helsinki.1990.
Kirja kertoo lämpimästi ja kauniisti sisaruksen ja vanhempien surusta, kaipauksesta perheen 4- vuotiaan Olli-pojan kuoltua aivokalvontulehdukseen.

Jesse jänis ja punaiset korvat. Oliver Gary & Wright Norman. Kirjatoimi.
1998.
Tämä on kertomus Jesse Jäniksestä, metsän hauskimmasta pupujussista.
Jessellä on vaikeuksia vihantunteidensa kanssa, kunnes ystävällinen närhi
tulee apuun.
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Joen laulu: Maija Baric. Helsinki. Lasten Keskus. (1999).
Kaunis ja runollinen kertomus linnun ja puun ystävyydestä, kaipuusta,
luopumisesta ja esteet voittavasta rakkaudesta.
Hannes Hirvi ja entäjossit. Gary Oliver ja Norman Wright; kuvittanut
Sharon Dahl; (suomentanut Tero Kuosmanen). 1998.
Rakastettavat ja persoonalliset eläinhahmot vetoavat lapsen mielikuvitukseen. Kertomusten avulla lapsi oppii ymmärtämään, hyväksymään ja
ilmaisemaan erilaisia tunteita. Kirja auttaa myös vanhempia tukemaan
lapsen tasapainoisen tunne-elämän kehittymistä.
Hirveää, parkaisi hirviö. Teksti: Suna Vuori, kuvitus: Katri Kirkkopelto.
2005.
Mutta, pikkuhirviö sopersi, – entä jos tämä kuitenkin loppuu? Jospa
joku ihan yhtäkkiä kyllästyy ja sulkee sen kirjan, jossa me olemme? Tai
rypistää meistä tekemänsä piirustuksen? Tai lakkaa ajattelemasta meitä tai
avaa silmänsä ja herää? Emmekö me sitten lakkaa olemasta? Hirviölapsi
herää painajaiseen, jossa tuntee koko olemassaolonsa uhatuksi. Lämmin
keskusteluhetki hirviövanhempien kanssa lohduttaa ja johdattaa lukijan perimmäisten kysymysten äärelle. Pelon ja turvallisuuden tunteet,
huumori ja herkkyys vaihtelevat tämän kauniin sadun tunnelmallisesti
kuvitetuilla sivuilla.
Hei vaan, Mummi! Liikkanen Annu. Lasten Keskus. 1998.
Ei kai voi olla olemassa koko ajan ja sitten yhtäkkiä ei ollenkaan!, ajattelee
Alma, kun mummi kuolee. Mummin iloinen olemus ja hauskat jutut
tulevat koko ajan mieleen, ja välillä Almaa kiukuttaa, vaikka olo onkin
surullinen. Hautajaisten jälkeen on helpompi hyväksyä se, että mummi
on mennyt taivaaseen. Lapsen tunteita kuvaava kirja.
Höyhentyynyt. Impey, Mäkelä. 1997.
Pikku - Saaraa kyllästyttää, kun aikuiset vain puhuvat ja itkevät. Saara
tietää, että mummu on kuollut, mutta koko asia tuntuu etäiseltä. Höyhen
vajan ikkunalaudalla herättää eloon muiston mummusta, äidistä ja Saarasta höyhentyynyjä täyttämässä, ja silloin itku ja nauru tulevat yhtä aikaa.
Hei sitten, ukki. Marlee & Benny Alex, Otto Wikkelsoe. Suom. Paula Karlsson. Kirjapaja. 1988.
Lapsille tarkoitettu valokuvin kuvitettu kuolemasta kertova kirja. Kirja
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on hengeltään onnellinen kirja, jonka kysymykset saavat vastauksensa
kristinuskosta. Maalaisympäristöön sijoitettu kertomus Mariasta ja hänen
isovanhemmistaan. Kuolema koskettaa Mariaa ensin kissanpojan kuoleman ja hautaamisen välityksellä. Myöhemmin Marian ukki sairastuu,
kuolee ja tuo asian uudelleen esille.
Intiaanipoika Pieni Kuu. Winfried Wolf. 1992. Kustantaja: Lasten keskus,
Helsinki.
Intiaanipojalla ei ole vanhempia. Kun hän kysyy heistä, toiset kohauttelevat välinpitämättöminä olkapäitään, toiset torjuvat hänet kokonaan.
Kuoleva intiaanivanhus Laulava Pääskynen valaa lapseen toivoa: “Oi,
hän löytää hyvät vanhemmat, hän löytää hyvän heimon, sillä Pieni Kuu
rakastaa ihmisiä.” Vanhuksen kuoltua “Pieni Kuu oli surun murtama,
mutta samalla hän tunsi itsensä valtavan voimakkaaksi ja iloiseksi.”
Isovaarin alppiruusu. Ville Hytönen – Mika Vaaranmaa. 2015.
Savukeidas. Pieni poika tapaa isovaarinsa pitkästä aikaa. Hän istuu samanlaisessa sinisessä paidassaan talonsa portailla lehteä lukien kuin aina.
”Missä olet ollut vaari?” poika kysyy, johon vaari antaa pitkän vastauksen
siitä, mitä ihmiselle tapahtuu, kun hän jättää rakkaansa ja kuolee pois.
Mutta se ei ole välttämättä surullinen asia.
Jospa ukki nukkuukin? Ranssi - Matikainen Hanna. Suomen hautaustoimistojen liitto. 2002.
Jasminin ja Joonan ukki on kuollut. Sisarukset pohtivat yhdessä kuolemaan liittyviä kysymyksiä lapsen tavoin - avoimin silmin. Jasmini ja
Joona elävät läpi monia kuolemaan liittyviä tunteita ja tapahtumia. Mistä
ukille saadaan arkku? Minne ukin tavarat joutuvat? Jasmin miettii sitäkin,
tuleeko ukille haudassa kylmä. Kipeästä aiheesta huolimatta kirjan
sävy on valoisa ja toiveikas: kaikki ei pääty kuolemaan. Läheinen jatkaa
elämäänsä muistoissamme ja ehkä hän näkeekin meidät pilven takaa.
Kirjan loppuun sijoitettu asiantuntija osio pyrkii vastaamaan lapsen ja
aikuisen mieltä surun keskellä vaivaaviin kysymyksiin.
Traumatic Grief Book for Young Children .Robin F. Goodman, R.F, Miller,
D, Cohen, J.A, Lieberman, A.F, and Major, C. Rosie Remembers Mommy:
Forever in Her Heart .2015.
Surun keskellä. Valikoima läheisen kuolemaa ja surutyötä käsittelevää kirjallisuutta. Jenny Liuska. 2015. Huoma – Henkirikoksen uhrien läheiset ry.
http://www.huoma.fi/wp-content/uploads/2016/02/Kirjallisuusluettelo.pdf
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Asetus 60/1991. Asetus lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain
voimaantulosta. https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1991/19910060.
4.11.2015
Birgisdòttir, D. 2015. Your poster in EAPC / Reguest of information?. Email Henna-Riikka.Hiltunen@edu.karelia.fi 17.–18.11.2015.
Birgisdòttir, D., Bylund-Grenklo, T., Nyberg, T., Kreicbergs, U., Steineck, G. &
Fürst, C.J. 2014. Family cohesion after losing a parent to cancer as a teenager and
long term health and wellbeing. The Institute for Palliative Care. Lund: Lund
University. http://www.stockholmssjukhem.se/Documents/Family%20cohesion%20
after%20losing%20a%20parent%20to%20cancer%20-%20Dr%C3%B6fn%20Birgisd%C3%B3ttir.pdf. 18.11.2015.
Bylund-Grenklo, T, 2013. Teenagers losing a parent to cancer: experiences, modifiable risk-factors and long-term outcome. Department of oncology and pathology,
clinical cancer epidemiology. Karolinska Institutet. Stockholm: E-print. https://
openarchive.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/41663/Thesis_%20Tove_Bylund_
Grenklo.pdf?sequence=1. 18.11.2015.
Eho, S. 2008. Nuori, sairaus ja kuolema. Teoksessa Pruukki, H. (toim.). Nuorten
sielunhoidon käsikirja. Helsinki: LK-kirjat / Lasten Keskus Oy. 219–231.
Gothòni, R. 2014. Auttava kohtaaminen II. Sielunhoidon menetelmät ja käytäntö.
Helsinki: Kirjapaja.
Hammarlund, C-O. 2010. Kriisikeskustelu. Kriisituki, jälkipuinti, stressin ja konfliktien käsittely. Helsinki: Tietosatama Oy.
Helminen, J. 2015. Kurkistuksia ammatillisen osaamisen jäsentämiseen – Esimerkkinä ammatillinen osaaminen varhaisen tuen työkentillä. Teoksessa Helminen,
J. (toim.). Osaamiseksi kokemus jokainen. Näkökulmia oppimiseen ja hyvinvointialalla tarvittavan osaamisen muodostumiseen. Tallinna: United Press Global.
77–91.
Hogan, N. 2013. Surevan lapsen ja nuoren auttaminen. Teoksessa Hänninen, J.
& Luomala, M. Elämän puu. Kirjoituksia saattohoidosta (toim.). Helsinki: Terho-säätiö, Kustannusosakeyhtiö Otava. 152–162.
Holmberg, T. 2003. Leikkiin on kirjoitettu lapsen surun sanat. Teoksessa Erk-

kilä, J, Holmberg, T, Niemelä, S. & Ylönen, H. Surevan lapsen kanssa. Helsinki:
SMS-tuotanto Oy. 59-97.
Hållfast, M., Kivinen, M., Sipola, V., Hammari, V-M., Wright, V. & Stainers, A.
2009. Minä kuolen, apua. Miten kohdata kuoleva potilas ja hänen omaisensa. Helsingin seurakuntayhtymä. http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/D9D1164E7920B6EDC225773D0029FA41/$FILE/Mina_kuolen_apua-opas.pdf . 1.12.2014.
Hänninen, J. 2015. Kärsimyksen ja surun kohtaaminen lääkärintyössä. Teoksessa
Saarto, T., Hänninen, J., Antikainen, R. & Vainio, A. (toim.). Palliatiivinen hoito.
Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. 299–301.
Kinanen, M. 2009. Surusäkki. Vertaisryhmätyöskentelyä lasten sururyhmille. Helsinki: Lasten keskus / Lk-kirjat.
Koivu, A. 2015. Työnohjaus ja kollegiaalisuus. Teoksessa Becker, E., Hahtela, N. &
Ranta, I. (toim.) Kollegiaalisuus hoitotyössä. Hoitotyön vuosikirja 2015. Helsinki:
Fioca Oy.
Kübler-Ross, E. & Kessler, D. 2006. Suru ja surutyö. Helsinki: Basam Books Oy.
Lastensuojelulaki 417/2007. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20070417?search[type]=pika&search[pika]=lasten%20ja%20nuorten%20hyvinvoinnin%20
tukeminen. 28.10.2015
Mannerheimin lastensuojeluliitto. 2014. Läheisen suru. http://www.mll.fi/vanhempainnetti/kipupisteita/perheen_kriisit_ja_muutokset/laheisen_kuolema/-print? . 30.11.2014.
Mattila, K-P. 2011. Lapsen vahvistava kohtaaminen. Jyväskylä: PS-kustannus.
Niemelä, M. 2012. Sturctured child centred interventions to support families
with a parent suffering from cancer. From practice-based evidence towards evidence-based. Oulun yliopisto. Lääketieteellinen tiedekunta. Väitöskirja. Tampere:
Juvenes Print. http://herkules.oulu.fi/isbn9789514298981/isbn9789514298981.pdf.
4.12.2015.
Niemelä, M. 2015.Typografia. Kuopio, 3.12.2015, Kuopion yliopistollinen sairaala.
Hyvä kuolema – saattohoitoseminaari.
Nissinen, L. 2007. Auttamisen rajoilla. Myötätuntouupumuksen synty ja ehkäisy.
Helsinki: Edita Publishing Oy.
Osborn, T. 2007. The psychosocial impact of parental cancer on children and
adolescents: a systematic review. Psycho-Oncology 16: 101–126. http://www.
readcube.com/articles/10.1002%2Fpon.1113?r3_referer=wol&tracking_action=preview_click&show_checkout=1&purchase_referrer=onlinelibrary.wiley.com&purchase_site_license=LICENSE_DENIED_NO_CUSTOMER. 21.1.2016.
Pihlainen, A. 2010. Hyvä saattohoito Suomessa. Asiantuntijakuulemiseen perustuvat saattohoitosuositukset. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. https://julkari.
fi/bitstream/handle/10024/111887/URN%3aNBN%3afi-fe201504225791.pdf?sequence=1. 5.12.2014.
Poijula, S. 2016. Lapsi ja kriisi. Selviytymisen tukeminen. Helsinki: Kirjapaja.
Schmitt, F. 2008a. Families in the shadow of cancer. Turun yliopisto. Lasten
psykiatria.Väitöskirja. Turku: Painosalama Oy. http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/37601/D800.pdf?sequence=1. 5.7.2015
Schmitt, F. 2008b. Kuolevan potilas ja perhe. Teoksessa Gronlund, E., Anttonen,
M.S., Lehtomäki, S. & Agge, E. (toim.). Sairaanhoitaja ja kuolevan hoto. Helsinki:
Suomen sairaanhoitajaliitto ry. 59–69.
Schmitt, F. 2015. Vanhemman sairauden vaikutus lapsiin. Teoksessa Saarto, T.,

45

46

L ÄH TE ET

Hänninen, J., Antikainen, R. & Vainio, A. (toim.). Palliatiivinen hoito. Helsinki:
Kustannus Oy Duodecim. 287–288.
Siltala, P. 2013. Työnohjaus auttaa saattohoitajaa jaksamaan. Teoksessa Hänninen,
J. & Luomala, M. (toim.). Elämän puu. Kirjoituksia saattohoidosta. Helsinki: Otava.
170–178.
Siltala, P. 2015. Työnohjaus. Teoksessa Saarto, T., Hänninen, J., Antikainen, R. &
Vainio, A. (toim.). Palliatiivinen hoito. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. 301–302.
Speck, P. 2010. Brief interventions in critical care environments. Teoksessa Monroe,
B. & Kraus, F. Brief Interventions with Bereaved Children. New York: Oxford University Press. (183–193).
Suomen mielenterveysseura. 2004. Yhdessä suru on helpompi kantaa. Opas lasten
ja nuorten sururyhmien ohjaajille. Tuettu suru-projekti. Helsinki: SMS-Tuotanto Oy.
Sydänmaanlakka, P. 2009. Jatkuva uudistuminen. Luovuuden ja innovatiivisuuden
johtaminen. Helsinki: Talentum media Oy.
Terveydenhuoltolaki 1326/2010. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326#L8P70. 28.10.2015.
Turner, M. & Bailey, E. 2004. Someone Very Important Has Just Died: Immediate
Help for People Caring for Children of All Ages at the Time of a Close Bereavement.
London: BBR: Jessica Kingsley Publisher. http://site.ebrary.com.tietopalvelu.karelia.
fi/lib/pkamk/detail.action?docID=10196754. 27.1.2016.
Tuukkanen, E. 2016. Sairaanhoitaja, perheterapeutti. Terhokoti. Haastattelu
13.1.2016.
Uittomäki, S., Mynttinen, S. & Laimio, A. 2011. Miten tukea lasta, kun lähiomainen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville.
Tampere: Kopijyvä Oy.
Vilén, M., Vihunen, R., Vartiainen, J., Sivén, T., Neuvonen, S. & Kurvinen, A.
2013 Lapsuus erityinen elämänvaihe. Helsinki: Sanoma Pro Oy.

”Älä jätä minua yksin, kun en tiedä,
mikä minun on.
Älä jätä minua yksin suruuni, kun
en tiedä, minne se minua kuljettaa.
Älä jätä minua yksin, kun näet
kyyneleeni, jotka kätken.
Hipaise ne pois, jää lähelleni, vaikka
en osaa sanoittaa suruani.”
(Eho 2008, 227.)

Kuva 5. Eläinperhe.
(Amnell, E. 2004.)
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Kuva 6. Turvapaikka
(Amnell, N. 2008.)

