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Tiivistelmä: 

 

Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää sitä, miten terveyssosiaalityöntekijät kokevat 

kuolevan asiakkaan kohtaamisen ja millaisena he näkevät sosiaalityön asiantuntijuuden 

osastolla, jossa kuolema on läsnä. Lisäksi tarkoitukseni on selvittää mitä tukea terveys-

sosiaalityöntekijät kokevat antavansa asiakkaille. Tutkielmani taustalla on ajatus siitä, 

että kuoleman kohtaaminen on prosessi, joka vaatii ihmistä käsittelemään ja rakenta-

maan elämää uudenlaisesta näkökulmasta. Näin ollen kuolevan asiakkaan kohtaaminen 

on haasteellinen kokemus myös terveyssosiaalityöntekijälle.  

 

Tutkielmani on aineistolähtöinen laadullinen tapaustutkimus. Aineisto on kerätty avoi-

mella haastattelulla. Aineistonani on viisi erikoissairaanhoidon syöpäosaston terveysso-

siaalityöntekijää, joiden työhön sisältyy sairaalan palliatiivisen osaston tehtävät. Tutki-

mukseni teoreettisissa lähtökohdissa tarkastelen asiakkaan kohtaamista ja terveyssosiaa-

lityön asiantuntijuutta sekä sosiaalista tukea ja psykososiaalista työotetta. Aineiston ana-

lyysissa käytän laadullisen aineiston sisällönanalyysia.  

 

Tulosten mukaan kohtaaminen on väline jota terveyssosiaalityöntekijä käyttää työssään. 

Terveyssosiaalityöntekijät kokevat kohtaamisen olevan antoisia tai vaikeita. Kohtaami-

sessa korostuu kuuntelemisen taito sekä kyky luoda asiakkaalle tunne siitä, että heidän 

toiveitaan kuunnellaan. Aito kohtaaminen edellyttää työntekijän läsnäoloa ja ajan anta-

mista asiakkaalle, asiakkaan lähtökohdista ja tarpeista käsin. Kohtaamisessa myös tun-

teiden näyttäminen on sallittua. Terveyssosiaalityön asiantuntijuus nähdään laajana kä-

sitteenä, johon terveyssosiaalityöntekijän näkökulmasta sisältyy yhteiskunnallisia ele-

menttejä. Yhteiskunnalliseen asiantuntijuuteen sisällytetään sosiaalityöntekijän ammat-

tiryhmän tehtäviä ja rooli on erilainen suhteessa muihin sairaalan työntekijöihin. Sosiaa-

lityöntekijät toivat esille sitä, mitä erityistä ammatillisuutta kuoleman sairaan asiakkaan 

kohtaamiseen liittyy. Yhteiskunnallinen asiantuntijuus edellyttää yhteiskunnallista 

osaamista laajassa mielessä sekä erilaisten muutoksien vaikutuksien ymmärtämistä asi-

akkaan tilanteeseen. Asiantuntijuus terveyssosiaalityön kontekstissa on moniulotteista ja 

omat haasteet työlle asettaa toimiminen hierarkkisessa systeemissä, sosiaalityölle vie-

raassa organisaatiossa. Tulosten mukaan odotuksellinen asiantuntijuus korostuu kun 

työskennellään vieraassa organisaatiossa ja muut ammattiryhmät asettavat vaatimuksia 

terveyssosiaalityöntekijän asiantuntijuudelle. Odotuksia kohdistettiin erityisesti siihen, 

että terveyssosiaalityöntekijä tuntee lakeja, sosiaaliturvajärjestelmää sekä sosiaalipalve-

luiden myöntämisen edellytyksiä ja osaa soveltaa niitä asiakkaan kokonaistilanteeseen. 

Ammatillisuudessa korostettiin sosiaalityöntekijän identiteettiä sekä oman tehtävän tun-

nistamista sekä rajaamista sairaalaympäristössä. Ammatillisuuden koettiin näkyvän juu-

ri niissä tilanteissa kun asiakas kohdataan, koska sairaalaympäristössä asiakas usein 

kohdataan potilaan roolissa.   

 

Tutkimukseni asiasanoiksi muodostuivat terveyssosiaalityö, kuoleman kohtaaminen, 

psykososiaalinen tuki. 
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1.JOHDANTO 

 

Pro gradu- tutkimukseni aiheena on terveyssosiaalityöntekijän kokemukset kuolevien 

asiakkaiden kohtaamisesta ja asiantuntijuudesta osastolla, jossa kuolema on läsnä. Li-

säksi olen kiinnostunut siitä, mitä tukea sosiaalityöntekijät antavat asiakkaalle.  

 

Terveyssosiaalityöntekijä toimii terveydenhuollossa vähemmistön edustajana ja muiden 

ammattiryhmien käsitykset siitä, mikä on terveyssosiaalityöntekijän erityistä osaamista, 

ovat epäselviä. Terveyssosiaalityöntekijä tuo terveydenhuollon sektorille uudenlaista 

näkökulmaa ja erilaisia ratkaisumalleja. Sosiaalityön tavoitteena on tuoda esille niitä 

asiakkaan ja hänen elämänsä monia ulottuvuuksia, joita diagnoosi ei yksin kuvaa. (Kor-

kealaakso 2006, 12.) Terveyssosiaalityöntekijöiden asiantuntijuuden määrittelyä tarvi-

taan, jotta voidaan perustella sosiaalityön profession välttämättömyyttä terveyspalve-

luissa. (Ryan ym. 2004, 22).   

 

Terveydenhuollon sosiaalityö on käsitteenä laaja. Tutkimuksessani rajaan terveyden-

huollon sosiaalityön erikoissairaanhoidon sosiaalityöhön. Tarkemmin rajaan tutkimuk-

seni erikoissairaanhoidon palliatiivista hoitoa saavien asiakkaiden osastojen terveysso-

siaalityöntekijöihin, koska haluan nimenomaan syvällistä tietoa tutkittavasta aiheesta, 

kuolevan asiakkaan kohtaamisesta. Palliatiivinen hoito on työntekijöiden tekemää syö-

päpotilaan aktiivista kokonaishoitoa siinä vaiheessa, jossa sairautta ei voida lääketieteel-

lisin keinoin parantaa, vaan hoidetaan vain sairauden oireita.  

 

Käytän sairaalassa tehtävästä sosiaalityöstä käsitettä terveyssosiaalityö, joka kontekstoi 

tutkielmani sairaalassa tehtävään sosiaalityöhön. Terveydenhuollossa työskentelevistä 

sosiaalityöntekijöistä on alettu puhua käsitteellä terveyssosiaalityöntekijä vasta 2000- 

luvun puolivälissä eikä käsitteen käyttö ole vielä vakiintunut käytäntöön. Tässä työssä 

terveyssosiaalityöntekijä käsite kuitenkin palvelee tutkimustani ja paikantaa työntekijän 

sairaalassa tehtävään sosiaalityöhön. Sairaalassa asioivista asiakkaista käytetään tervey-

denhuollossa potilas käsitettä. Tässä työssä käytän sairaalassa asioivista potilaista käsi-

tettä asiakas, koska se kuvaa mielestäni paremmin sosiaalityön näkökulmaa asiakkuu-

dessa olevasta asiakkaasta ja kohdentaa asiakkuuden terveydenhuollon potilasnäkökul-

maa laajemmin kokonaisvaltaisempaan työskentelyyn asiakkaan asioissa.  
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Tutkimukseni aihealueen ymmärryksen välineenä toimii taustoittava tieto sosiaalityöstä, 

jota kiinnitän erityisesti terveyssosiaalityöhön. Aineiston keräsin sairaalan palliatiivisil-

la osastoilla työskenteleviltä terveyssosiaalityöntekijöiltä, joiden työhön sisältyy kuole-

vien asiakkaiden kohtaaminen. Mielestäni onkin tarpeellista myös teoreettisesti muo-

dostaa kuvaa siitä, millaista erityistä asiantuntijuutta tällaisella osastolla olevien asiak-

kaiden tukemiseksi tarvitaan. Terveyssosiaalityössä osastolla, jossa työntekijät kohtaa-

vat kuolevia asiakkaita, on omat haasteensa. Vuorovaikutus on keskeinen väline, jota 

terveyssosiaalityöntekijä käyttää työssään ja oleellista on, että kohtaaminen alkaa asiak-

kaan lähtökodista käsin. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakas määrittää mistä haluaa kes-

kustella tai mitä tukea hän tarvitsee.  

 

Valitsin tutkimukseni aiheen oman ammatillisen kiinnostuksen pohjalta. Olen työsken-

nellyt 20 vuoden ajan erilaisista sairauksista kärsivien asiakkaiden kanssa kuntoutus-

suunnittelijan, sosiaalityöntekijän, kuntoutussosiaalityöntekijän ja terveyssosiaalityön-

tekijän ominaisuudessa. Aloittaessani Meilahden sairaalassa vuonna 2009 työhöni tuli 

uutena asiana kuoleman kohtaaminen ja sen käsittely asiakkaiden kanssa. Tein kandi-

daatin tutkielmani ” Henkisesti kuin lepattava perhonen - kokemuksia vakavasta sairau-

desta”, jossa huomioni kohdistui siihen, millainen prosessi sairastuminen kuoleman 

vakavaan sairauteen on asiakkaalle ja miten asiakas on kokenut sosiaalityöntekijältä 

saadun tuen. Tutkielmani aineistosta tuli esille, että asiakkaan ohjautuminen terveysso-

siaalityöntekijän vastaanotolle oli ollut sattumanvaraista ja ohjaus tapahtui lähinnä sil-

loin kun asiakas tarvitsi tietoa sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa. Aineiston mukaan 

asiakkaat olivat kokeneet sosiaalisen- ja psykososiaalisen tuen saamisen hoitohenkilös-

töltä vähäiseksi. Asiakkaat kokivat saaneensa hyvää sairauden mukaista hoitoa ja diag-

noosin, mutta muutoin he olivat kokeneet jäävänsä yksin sairauden aiheuttaman kriisin 

kanssa. Tämä herätti minussa uusia kysymyksiä ja halusin selvittää tarkemmin sitä, mil-

laiseksi terveyssosiaalityöntekijät itse kokevat kuolevan asiakkaan kohtaamisen, asian-

tuntijuuden ja tuen antamisen asiakkaalle osastolla, jossa kuolema on läsnä. Mielestäni 

aihetta on tärkeä tutkia, koska aihetta ei ole tutkittu aikaisemmin tästä näkökulmasta.  

 

Tutkielmassani painottuu terveyssosiaalityöntekijän työn sisällöllisessä ulottuvuudessa 

sosiaalityön tukea antava luonne, jonka vuoksi avaan tuen, sosiaalisen tuen ja psy-

kososiaalisen tuen käsitteitä. Terveyssosiaalityössä tuki voidaan nähdä laajana tukena, 

joka sisältää asiakkaan ja viranomaisen välisiin vuorovaikutussuhteisiin kuuluvaksi, 
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sillä työssä painottuu tuen osalta myös perheen kanssa tehtävä työ ja sairauden käsitte-

leminen yhdessä sekä erikseen eri perheenjäsenten kanssa. Sairauden kohdatessa ihmi-

nen usein tarvitsee monenlaista tukea itselleen, mutta toivoo sitä myös läheisilleen. Li-

säksi avaan psykososiaalista tukea, koska terveyssosiaalityössä korostuu ihminen 

psyykkisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena, jonka hyvinvointiin vaikuttavat nämä osa-

alueet. 

 

Tutkimukseni tarkoitus on tuottaa tietoa terveyssosiaalityöstä osastolla, jossa kuolema 

on läsnä. Uskon tutkimukseni antavan ymmärrystä uusille työntekijöille, jotka ovat tu-

lossa alalle sekä vanhoille työntekijöille, jotka pohtivat asiakkaan kohtaamista tai miet-

tivät mitä asiantuntijuus terveyssosiaalityössä sisältää.  

 

Luvussa kaksi taustoitan terveyssosiaalityön kontekstia sekä asiantuntijuutta. Tuon esil-

le terveyssosiaalityötä ympäristönä sekä sitä mitä asiantuntijuus ja ammatillisuus terve-

yssosiaalityössä on. Luku kolme käsittelee kuolemaa yhteiskunnallisen ulottuvuuden 

sekä kriisin näkökulmasta. Luvussa neljä avaan tarkemmin sosiaalista tukea sekä sosiaa-

lisen tuen tyyppejä tuoden esille sitä, mitä sosiaalinen tuki työmenetelmänä on. Lisäksi 

käsittelen psykososiaalista lähestymistapaa. Luvussa viisi kuvaan tutkimuksellisia valin-

tojani ja tutkimukseni eri vaiheita. Luvussa kuusi tuon esille tutkimuksen tulokset. Lu-

vussa seitsemän teen koosteen minulle muodostuneista keskeisistä tuloksista.  
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2 TERVEYSSOSIAALITYÖN KONTEKSTI JA ASIANTUNTIJUUS 

 

Sosiaalihuoltolaki luo perustan sosiaalityölle. Lain18 §:n mukaan ”Sosiaalityöllä tarkoi-

tetaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittamaa ohjausta, neuvontaa ja 

sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä muita tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät 

yksilöiden ja perheen turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisöjen toimivuut-

ta.”(Sosiaalihuoltolaki 17.9.1982/710). Sosiaalihuollon kentässä terveyssosiaalityöllä 

tarkoitetaan sosiaalityötä, jota tehdään terveydenhuollon organisaatiossa ja terveyssosi-

aalityöntekijä työskentelee pääsääntöisesti perusterveydenhuollossa tai erikoissairaan-

hoidossa, sekä järjestöjen kuntoutuslaitoksissa tai mielenterveystyössä. Terveyssosiaali-

työntekijöitä on tällä hetkellä Suomessa noin 1000. (Kananoja 2010, 277; Terveyssosi-

aalityöntekijät ry 2011.)  

 

 

2.1 Terveyssosiaalityö 

 

Suomessa terveyssosiaalityön historia ulottuu 1920-luvulle, jolloin yksityisissä sairaa-

loissa alkoi lääkinnällissosiaalinen ja psykiatrissosiaalinen toiminta ja sosiaalityötä te-

kivät tuolloin sosiaalihoitajat, joita koulutettiin vuosina 1945–1975 Helsingin sairaan-

hoito-opistossa. Vuonna 1975 sosiaalityön koulutusta uudistettiin ja sosiaalityön koulu-

tus siirtyi yliopistoon ja virallisesti alettiin puhua sosiaalityöntekijöistä.  Terveyden-

huollon sosiaalityöntekijät järjestäytyivät vuonna 1947 ja rekisteröityivät yhdistykseksi 

vuonna 1949. Yhdistys on toiminut eri nimillä mutta vuodesta 2003 alkaen se on ollut 

Terveyssosiaalityöntekijät ry. (Kananoja 2010, 277; Lindén 1999, 46–52; Terveyssosi-

aalityöntekijät ry 2011.)  

 

Mirja Lindenin (1999, 42-46) mukaan sosiaalityön yleinen tavoite on sosiaalisten on-

gelmien ehkäisy ja poistaminen sekä ihmisten, perheiden ja yhteisöjen auttaminen sosi-

aalisissa ongelmatilanteissa niin, että toimintakyky ja omatoimisuus palautuvat. Terve-

yssosiaalityö määriteltiin jo varhain sosiaaliseksi huoltotyöksi ja asiakkaan tukemiseksi. 

Sosiaalinen huoltotyö tarkoitti, että työntekijän tarkoituksena oli edesauttaa potilaan 

sairaudesta aiheutuvien ongelmien vähentymistä tai poistumista. Tällaisia ongelmia 

olivat taloudelliset vaikeudet sekä kotioloihin ja työelämään liittyvät muutokset. Lisäksi 

potilas tarvitsi tukea sairauden aiheuttamiin psyykkisiin haasteisiin. Huoltotyössä erotet-
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tiin jo tuolloin kolme eri tasoa: yksilöllinen, organisatorinen ja yhteiskunnallinen. Yksi-

löllinen huoltotyö kohdistui potilaan omaan hyvinvointiin, organisatorinen taso liittyi 

moni ammatilliseen yhteistyöhön hoitotiimissä ja yhteiskunnallisella tasolla huolehdit-

tiin, että potilas sai tietoa hänelle kuuluvista oikeuksista ja etuisuuksista. Työntekijän 

tehtävänä oli toimia välittäjänä asiakkaan ja erilaisten toimistojen välillä.  (Mt.,42–46.)  

 

Anna Metterin (2004,5) mukaan suomalaiselle sosiaalityölle on tyypillistä sosiaalityön 

organisatorinen ja toiminnallinen eriytyminen. Kunnallinen sosiaalityö on usein toimin-

nallisesti jakautunutta, joka tarkoittaa sosiaalityön jakautumista ikävaiheisiin kuten ai-

kuissosiaalityöhön, vanhus- ja vammaissosiaalityöhön sekä lastensuojelutyöhön. Sosi-

aalihuollon ulkopuolisissa toimipisteissä sosiaalityö on erikoistunut johonkin tiettyyn 

ongelmaan esimerkiksi aikuisten tai lasten kanssa tehtävään työhön. Tämä jako ja toi-

minnallinen eriytyminen näkyvät myös terveydenhuollon sosiaalityössä. Terveyden-

huollon sosiaalityössä sosiaalityön eriytyminen tiettyihin ongelmiin tai ikäryhmiin ei ole 

mahdollista työn luonteen vuoksi vaan enemmänkin eriytyminen terveyssosiaalityössä 

tarkoittaa sairauden mukaista eriytymistä ja ongelmien hoitamista. Tämän vuoksi sosi-

aalityö terveydenhuollossa vaatii monentyyppistä asiantuntijuutta ja sosiaalityön ter-

veydenhuollossa tekee haasteelliseksi juuri tämä työalueen moninaisuus ja tiedon määrä 

monelta eri alueelta. (Mt., 5.). 

 

Sosiaalityö saa erilaisia merkityksiä ja tehtäväalueita terveydenhuollon erilaisuudesta ja 

potilaiden tarpeista riippuen, koska ne eivät ole lainsäädännössä määriteltyjä terveyden-

huollon ammattihenkilöitä, vaikka työskentelevätkin terveydenhuollon eri toimipisteissä 

sairaaloissa. (Ekman ym. 2006,1). Sairaalan ympäristössä terveyssosiaalityöntekijä pal-

velee organisaation yleistä päämäärää ja tehtväalueen erityisyys määrittää terveyssosiaa-

lityöntekijän tehtäväalueiden painotusta. Teveyssosiaalityöntekijällä on kuitenkin asian-

tuntijan rooli ja hän katsoo asiakkaan tilannetta sosiaalityön näkökulmasta. Terveysso-

siaalityöntekijällä on yhteiskunnan palvelurakenteen ja sosiaaliturvan tuntemus. Suuris-

sa, hierarkkisissa organisaatioissa terveyssosiaalityöntekijä tarvitsee vahvaa ammatti- 

identiteettiä, jonka turvin sosiaalityöntekijän rooli sairaalaympäristössä tulee näkyväksi 

muihin ammattiryhmiin kuten lääkäreihin ja hoitajiin nähden. (Ekman ym. 2006, 19.) 

Terveyssosiaalityöntekijän luokse asiakas ohjautuu usein vasta sitten, kun asiakkaan 

tilanne on vaikeutunut ja hän tarvitsee neuvoa sekä ohjausta useilla osa-alueilla.  
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2.2 Terveyssosiaalityön ympäristö 

 

Lähtökohtaisesti terveyssosiaalityöntekijän työn ydin löytyy sosiaalityön ammattiperus-

tasta ja ammatti-identiteetistä. Tämän vuoksi voidaankin ajatella, että nimenomaan sai-

raala toimintaympäristönä luo terveyssosiaalityöhön sen erityisen luonteen. Terveysso-

siaalityön määritelmän mukaan terveyssosiaalityössä toimitaan terveys- ja sosiaalipoli-

tiikan tavoitteiden mukaisesti. Terveyssosiaalityön tarkoituksena on edistää ja ylläpitää 

terveyttä ja sosiaalisuutta sekä vaikuttaa yksilön ja perheen elämäntilanteeseen, jotta 

taloudellinen toimeentulo, sosiaalinen suoriutuminen ja yhteiskunnallinen osallistumi-

nen toteutuisivat sairaudesta huolimatta. Tässä työn lähtökohdaksi nähdään, että sairaus 

ja sosiaaliset tekijät ovat yhteydessä toisiinsa tervehtymisprosessissa ja sosiaalinen ulot-

tuvuus nähdään merkityksellisenä. Terveyssosiaalityöntekijä etsii asiakkaiden kanssa 

ratkaisuja niiden sosiaalisten syiden ja seurausten minimoimiseksi, joita sairastaminen 

aiheuttaa. (Kananoja 2010, 278–279; Terveyssosiaalityöntekijä ry 2011.) Terveyssosi-

aalityöntekijä voi myös toimia useissa erilaisissa rooleissa työyhteisössään, esimerkiksi 

asiantuntijana, konsulttina, terapeuttina, kriisityöntekijänä, verkostotyöntekijänä, koor-

dinaattorina tai kuntoutuksen yhteyshenkilönä. 

 

Terveyssosiaalityö on sosiaalityön toimintaa organisaatiossa, jonka pääasiallinen tehtä-

vä ei liity asiakkaan elämän sosiaaliseen ulottuvuuteen vaan potilaan terveyteen ja sai-

rauteen. Terveydenhuollossa sosiaalityöntekijät toimivat organisaatiossa, jossa enem-

mistö työntekijöistä on muiden ammattikuntien edustajia. (Metteri ym. 2004, 3-5). Sai-

rauskäsitys on muuttunut vasta 1980- luvulla lääketieteellisestä näkökulmasta sosiaali-

seksi ja sairauden toiminnalliset seuraukset enemmän huomioon ottavaksi. Terveyden-

huollossa on perinteisesti toimittu lääketieteellisen mallin mukaisesti, jossa sairaus mää-

ritellään oireiden mukaan. Alun perin lähtökohta on ollut sairauksien diagnosointi ja 

toimenpiteiden kohdistaminen sairauden mukaisesti. (Suikkanen & Lindh 2004, 44). 

Terveyssosiaalityön haasteena voidaan nähdä se, että sairaalaympäristössä organisaation 

perustehtävistä vastaavat muut professiot ja sosiaalityön merkitys organisaatiolle voi 

muodostua epäselväksi. Terveyssosiaalityön asiantuntijuuden epäselvä merkitys organi-

saatiossa voi johtaa siihen, että terveyssosiaalityöntekijä voi joutua neuvottelemaan 

toimintansa merkityksestä organisaation ydinosaajien kanssa. Terveyssosiaalityönteki-

jän asiantuntijuuteen liittyy monia odotuksia siitä, miten monet tehtävät eri ammattilais-

ten kesken tulisi hoitaa.  
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Terveyssosiaalityöntekijän tehtäväalue poikkeaa merkittävästi useista organisaation 

työtehtävistä, jolloin oma osaaminen on osoitettava selkeästi muille hoito-organisaation 

jäsenille. Terveyssosiaalityöntekijällä tulee itsellään olla laaja-alainen tietämys muiden 

sektorien tehtävistä ja hänen on kyettävä itsenäiseen toimintaan hyvinkin lyhyiden hoi-

toaikojen puitteissa. Usein tarpeet ovat ennakoimattomia ja ne on kyettävä käsittele-

mään nopeasti, mikä tarkoittaa sitä, että terveyssosiaalityöntekijän on toteutettava työn-

sä rajatussa ajassa ja oma osaaminen on oltava käytössä välittömästi. (Kananoja 2010, 

283–284.)  

 

Terveyssosiaalityön kysymykset tehtävänjaosta ja paikasta organisaatiossa pysyvät sa-

moina vuodesta toiseen. Sen sijaan käytössä olevat keinot, lähestymistavat ja painotuk-

set eri asioihin muuttuvat vuosien kuluessa. Asiakastyössä korostetaan yksittäisen me-

netelmän sijaan työotetta tai tiettyä työskentelytapaa. (Kananoja 2010, 278–279; Suo-

men Kuntaliitto & Terveyssosiaalityöntekijät ry 2007, 8–9, 12, Terveyssosiaalityönteki-

jä ry 2011.) Työssä korostuu asiakkaan sosiaalisen tilanteen selvittäminen sekä asian-

tuntemus arjesta selviytymiseen liittyvistä palveluista. Terveyssosiaalityöntekijän tehtä-

vä on ohjata asiakkaita palveluiden piiriin.   

 

Sosiaalityössä yksilöllisyys tarkoittaa, että työskentelytapa räätälöidään yksilön elämän-

tilanteen, yksilöllisten tarpeiden ja voimavarojen sekä niiden pohjalta asetettavien ta-

voitteiden mukaan. Yksilöllinen työskentelytapa on asiakkaan ja hänen tilanteensa ai-

nutlaatuisuuden kunnioittamista. Sosiaalityö ymmärretäänkin laaja-alaiseksi vuorovai-

kutustyöksi, jossa lähtökohtana on ihminen omassa tilanteessaan. (Kananoja ym. 2007, 

112, 107−108; Lindén 1999, 42–46.) Työssä painottuu ihmisen tilanne ja kulttuuristen 

sekä yhteiskunnallisten yhteyksien ymmärtäminen sekä työn kohdentaminen elämän-

muutostilanteisiin. (Kananoja ym. 2007, 112, 107−108, 194; ks. myös Nurminen 2000, 

142.) Erityisesti vakavan sairauden kohtaaminen ovat niitä kokemuksia ja muutostilan-

teita, joissa tarvitaan sosiaalityötä ja laaja- alaista ymmärrystä yksilöllisistä elämäntilan-

teista ja yhteiskunnallisista ulottuvuuksista. Asiakkaan tilanne on usein paljon moni-

muotoisempi kuin pelkkä lääketieteellisesti diagnosoitava sairaus, jolloin asiakkaan 

hoidossa pitää kiinnittää huomiota siirtymävaiheisiin ja hoitoketjuihin. Hoidon sujuvuus 

ja onnistuminen vaativat reaaliaikaisesti monialaista ja saumatonta eri palvelujärjestel-

mien välistä yhteistyötä, palvelujen asiakaskohtaista räätälöintiä sekä verkostoituvaa 

moniammatillista tiimityötä.(Suomen Kuntaliitto & Terveyssosiaalityöntekijät ry 2007, 
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7–8.) Terveydenhuollon sosiaalityön lähtökohta on yksilön, perheiden sekä yhteisöjen 

tarpeissa ja sosiaalityötä tehdään monella eri tasolla.  

 

Moniammatillinen yhteistyö on keskeinen menetelmä terveyssosiaalityössä ja se tarkoit-

taa eri asiantuntijoiden työskentelyä yhdessä. Työskentelyn tavoitteenaan on pirstalei-

suuden vähentäminen ja asiakkaan huomioiminen kokonaisuutena. Tavoitteeseen pyri-

tään vuorovaikutuksellisella työskentelyllä eri sektoreiden välillä sekä yhteiseen käsi-

tykseen pääsemisellä toimintatavoista. Usein myös asiakas ja omainen ovat mukana 

kootussa hoitotiimissä ja hoidon suunnittelussa. (Isoherranen 2005, 14–15.) Terveysso-

siaalityö tuottaa lisäarvoa moniammatilliseen yhteistyöhön ja tiimiin tuomalla tunte-

muksensa palvelu- ja etuusjärjestelmistä, palvelujen koordinoimisesta sekä asiakkaan 

arkielämän reunaehdoista. Näin saadaan valmiuksia löytää ja arvioida erilaisia vaihtoeh-

toja asiakkaan hoitopolkuun. (Suomen Kuntaliitto & Terveyssosiaalityöntekijät ry 2007, 

8). 

 

Moniammatillisen tiimin haasteena on se, että jokainen tiimin ammattikunta arvioi asi-

akkaan tilanteen omasta näkökulmastaan käyttäen ammattialansa erityisosaamista ja 

ammattisanastoa. Työskentelyssä myös painottuu työntekijän ammattialan mukaisesti 

lääkkeellinen, praktinen, sosiaalinen, taloudellinen tai moraalinen näkökulma. Kukin 

ammattikunta tuo yhteiseen keskusteluun sosialisaationsa, arvonsa ja omat käsityksensä. 

Näin monimuotoisessa yhteistyössä saattaa muodostua haasteita myös laajemman orga-

nisoinnin tai työn järjestelyjen vuoksi. (Nikander 2002, 56-57, 69–70.) Tästä huolimatta 

terveyssosiaalityöntekijän tulisi pyrkiä olemaan osa terveydenhuollon moniammatillista 

tiimiä, vaikka terveyssosiaalityöntekijä edustaakin vähemmistöä terveydenhuollon edus-

tajien keskellä. Terveyssosiaalityöntekijöiden tulisi työskennellä sosiaalisen mallin mu-

kaisesti ja pitää työskentelyn lähtökohtana asiakkaan arjessa selviytymisen tukemista. 

(Metteri 1996, 145.)  

 

Tutkimusta terveyssosiaalityöstä on niukalti, ja uudemmista tutkimuksista suurin osa on 

pro gradu-tutkielmia. Pro gradu- tutkielmia sairaalan sosiaalityöstä ovat tehneet muun 

muassa Henna Parviainen ja Johanna Telilä (2005) ”...ei sairaalassa voi tehdä yksin tätä 

työtä...” Hyvän asiakaspalvelun ulottuvuudet sairaalan sosiaalityössä sekä, Päivi Roni-

mus -Poukka (2009) Sosiaalityö moniammatillisessa yhteistyössä - Tutkimus sairaalan 

kuntoutustyöryhmästä. Lisäksi sosiaalityötä sairaalaorganisaatiossa on tutkinut Kritiina 

Ahlgrèn (2008) Sosiaalityö sairaalaorganisaatiossa, tapaustutkimus sosiaalityöntekijöi-
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den työn mieltämisestä ja jäsentämisestä moni ammatillisessa työyhteisössä. Nämä tut-

kimukset kohdentavat sosiaalityön terveyssosiaalityöhön ja taustoittavat omalta osaltaan 

terveyssosiaalityön kenttää. Näissä tutkimuksissa tieto kuitenkin on enemmänkin asia-

kaspalvelun, moni ammatillisen yhteistyön sekä sairaalan organisaation näkökulmasta 

välittyvää.  

 

Marjo Romakkaniemi ja Arja Kilpeläinen (2013) tuovat artikkelissaan ”Asiakkuus ter-

veydenhuollon sosiaalityössä - Terveydenhuollon sosiaalityöntekijät asiakkaiden toimi-

juuden tilojen rakentajina” toimijuuden näkökulman. Tässä artikkelissa keskeisenä teh-

tävänä on tarkastella sitä, millaiset tekijät määrittävät terveydenhuollon sosiaalityön 

asiakkaalle rakentuvia ja rakennettavia toimijuuden tiloja. Kirjoittajat paikantavat tut-

kimuksen sosiaalityön sisältöjen ja sosiaalityön asiakkuustutkimuksen rajapinnalle ja 

heidän pyrkimyksenä on tehdä näkyväksi sitä, miten toimintakäytäntöjen taustalla ole-

vat periaatteet ja työn organisoimisen tavat viimekädessä rakentavat ehtoja ja edellytyk-

siä asiakkaiden kasvokkaiselle kohtaamiselle terveydenhuollon sosiaalityössä. Artikke-

lissa tuotiin esille, että työntekijät halusivat tehdä hyvää asiakastyötä ja samalla terä-

vöittää sosiaalityön asiantuntijuutta organisaatiossaan. Asiakkaan toimijuuden tilojen 

nähtiin määrittyvän kontekstina olevan terveydenhuollon organisaation luomissa rajois-

sa mutta erityisesti sosiaalityöntekijän ja asiakkaan kohtaamisessa. Kriittisenä pisteenä 

tuotiin esille asiakkuuden alkamisvaihe, johon tasavertainen kohtaaminen luo perustan 

asiakkaan toimijuudelle. Artikkelissa korostetaan kohtaamisen tärkeyttä ja tiedostetaan 

kohtaamiseen vaikuttavan monien seikkojen kuten sen, kohdataanko asiakas  palvelujär-

jestelmässä abstraktina vai konkreettisena asiakkaana.   

 

Terveyssosiaalityön taustan ja perustelun hakeminen kirjallisuudesta on ollut mielen-

kiintoista. Silloin kun sosiaalityötä paikannetaan sairaalan ympäristöön, kirjallisuuden 

valossa terveyssosiaalityö joutuu perustelemaan paikkaansa terveydenhuollon ja sai-

raanhoidon toimintaympäristössä monilla eri tavoilla. Tästä tulee sellainen kuva, että 

sosiaalityötä ollaan paikantamassa ympäristöön, johon sen ei katsota kuuluva. Kirjalli-

suudesta käsiini osui useita Pauli Niemelä tuotoksia. Niemelä on 1985 tutkinut sosiaali-

työn ammattikuvaa ja tässä yhteydessä hän perustelee sosiaalityön paikkaa ja tarvetta 

sairauden kohdatessa kuvaamalla sairauksien ja toimintakyvyn kytkeytymisestä toisiin-

sa. Tutkimuksen tuloksena hän tuo esille, että eri sairaalan ammattikunnat asettavat eri-

laisia odotuksia sosiaalityöntekijän toiminnalle ja vaikka kaikki ammattiryhmät pitivät 

sosiaalityötä tärkeänä, esimerkiksi nuoremmat lääkärit suhtautuivat vanhempia lääkärei-
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tä myönteisemmin sosiaalityöhön ja näkivät sosiaalityön laaja-alaisena, monimuotoise-

na ja tarpeellisena.  Niemelän tutkimuksista on jo jonkin aikaa mutta käytännön terveys-

sosiaalityössä erilaiset odotukset näkyvät yhä edelleen joskin asenteiden lieventymistä 

on varmasti tapahtunut. (Niemelä 1985, 5, 153–156.) 

 

Terveydenhuolto sosiaalityöntekijän toimintaympäristönä edellyttää sosiaalityön pe-

rimmäisen luonteen ja tarkoituksen tuntemista sekä haastaa terveyssosiaalityössä työs-

kentelevän sosiaalityöntekijän ammattiprofession hallinnan henkilökohtaisella tasolla. 

Usein terveyssosiaalityöntekijä on osastolla ainoa oman ammattikunnan edustaja eikä 

hän siksi voi tukeutua kaikissa eteen tulevissa tilanteissa ammattikunnan muihin edusta-

jiin vahvistaakseen omaa professiotaan. ( ks. Kananoja 2010, 283-284) 

 

 

2.3 Terveyssosiaalityön asiantuntijuus ja ammatillisuus 

 

Sosiaalityön asiantuntijuus on kehityksessä ja muutoksessa. Asiantuntijuus ei nykyisin 

perustu vain universaaliin tietopohjaan, vaan asiantuntijuuden nähdään rakentuvan suh-

teessa aikaan, paikkaan, erilaisiin olosuhteisiin ja toimintayhteyksiin. Sosiaalityön asi-

antuntijuus sisältää refleksiivisyyden ja oman työn kriittisen analyysin. Nämä taas nou-

sevat sosiaalityöntekijän henkilökohtaisesta ja ammatillisesta kokemuksesta sekä tie-

teellisestä tiedosta. Sosiaalityön arkeen sisältyy toimintaympäristöstä riippuen erilaisia 

rutiineja, ja käytäntöjä, joita luodaan ja kehitetään jatkuvasti yksittäisten sosiaalityönte-

kijöiden arkityössä heidän tekemiensä ratkaisujen pohjalta. (Karvinen 2000, 11–12.) 

Sosiaalityön tutkimuksessa on entistä enemmän nostettu esille pyrkimys arkipäiväisten 

työkäytäntöjen näkyväksi tekemiseen, tarkastelemiseen ja kehittämiseen. (Karvinen 

2000, 17.) Tämän tutkimuksen yhtenä tehtävänä on tehdä näkyväksi terveyssosiaalityön 

erityisyyttä ja tuoda esille terveyssosiaalityöntekijän kokemuksellista tietoa kuolevan 

asiakkaan kohtaamisesta ja asiantuntijuudesta.  

 

Sosiaalityön asiantuntijuus on laaja käsite, eikä sille löydy yhtä selvää määritelmää. 

Asiantuntijuus sisältää useita osa-alueita, jotka yhdessä muodostavat sen sosiaalityönte-

kijän erityisen asiantuntijuuden. Useat kirjoittajat korostavat sosiaalityön asiantuntijuu-

den erilaisia osa-alueita kuten palvelujärjestelmäasiantuntijuus ja yhteiskunnallinen 

ymmärrys, teoreettinen asiantuntijuus ja kokemuksesta saatu asiantuntijuus. Synnöve 

Karvinen-Niinikosken, Ulla- Maija Rantalaihon ja Jari Salosen (2007, 83) teoksessa 
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Rantalaiho on jaotellut sosiaalityön osaamisalueet (kuvio 1) yhteiskuntatieteelliseen 

osaamiseen, resurssiosaamiseen eli palvelujärjestelmän osaamiseen, innovaatio-

osaamiseen sekä tutkimukselliseen osaamiseen. Rantalaihon (2007, 82) mukaan asian-

tuntijuus muodostuu monissa ammateissa kuten myös sosiaalityössä monitasoisen tie-

tämisen, osaamisen ja valmiuksien kokonaisuudesta.  

 

 

 

Kuvio 1: Sosiaalityön osaamisen alueet (Rantalaiho 2007, 83.) 

 

Sosiaalityössä on paljon käytäntöjä, työtehtäviä sekä -vaiheita, joita kuvataan ulkoapäin 

ohjautuviksi, rutiininomaiseksi byrokratia- ja paperityöksi. Usein ajatellaan, ettei tämä 

resurssiosaamista vaativan työ ole oikeaa sosiaalityötä. (Juhila & Pösö 2000, 172.)  So-

siaalityön näkyvin osa on kuitenkin juuri byrokratiatyötä ja resurssiosaaminen on yksi 

tärkeimmistä sosiaalityön asiantuntijuutta sisältävistä ominaisuuksista ja sosiaalityönte-

kijän asiantuntijuutta. (Karvinen - Niinikoski ym. 2007, 83). Sosiaalityöntekijän ammat-

titaitoon kuuluu monimutkaisen etuus- ja palvelujärjestelmän tunteminen. Asiakkaat 
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tarvitsevat näihin apua sellaiselta henkilöltä, joka voi asiakkaan kanssa yhdessä tarkas-

tella hänen elämäntilannettaan kokonaisuudessaan. (Metteri 2004, 145).  

 

Sosiaalityössä tarvittavaan osaamiseen kuuluu myös tutkimuksellinen osaaminen (Kar-

vinen-Niinikoski ym. 2007, 83). Anneli Pohjolan (1993, 259) mukaan sosiaalityön asi-

antuntijuus pohjautuu tutkimustiedon hyväksikäyttöön, jolla tarkoitetaan olemassa ole-

van tiedon hyödyntämisen lisäksi omakohtaista tutkimuksellista tietoa työn tekoon. 

Tutkimuksellinen suhde työhön tarkoittaa oman työn arvoperustan pohtimista ja vaiku-

tussuhteiden ymmärtämistä. Suomalaisen sosiaalityön yliopistolliseen koulutukseen 

sisältyy tutkimuksellisten ja tieteellisten valmiuksien asiantunteva käyttö, joka on lähtö-

kohta ammatillisuudelle ja asiantuntijuudelle sosiaalityössä (Karvinen 1993, 26.) 

 

Sosiaalityön innovaatio-osaaminen pitää sisällään työn kehittämiseen sisältyvän osaa-

misen, jossa asiantuntijuus ei siis ole saavutettu tila, vaan se vaatii jatkuvaa kehittämistä 

ja kasvua. (Karvinen-Niinikoski ym. 2007, 83). Tämä on iso velvoite joka vastuuttaa 

työntekijän kehittämään ja oppimaan uutta vielä valmistumisen jälkeenkin sekä syven-

tämään asiantuntijuutta yhteistyössä asiakkaiden, kollegoiden ja yhteistyökumppaneiden 

kanssa. (Antikainen-Juntunen 2005, 145.) Terveyssosiaalityöntekijä ei pysty hallitse-

maan kaikkia asiakkaan elämään liittyviä osa-alueita ja innovaatio-osaamiseen liittyykin 

moniammatillinen yhteistyön tekeminen asiakkaan elämään oleellisesti liittyvien taho-

jen kanssa.   

 

Sosiaalityön asiantuntijuus koostuu näiden lisäksi yhteiskuntatieteellisestä osaamisesta, 

joka pitää sisällään sosiaalityön yhteiskunnallisten yhteyksien ymmärtämisen. (Karvi-

nen-Niinikoski ym. 2007, 83).  Yhteiskunnallinen ympäristö koskeva ymmärrys on tär-

keää, jotta asiakkaiden elämäntilanteiden vaikeuksia pystytään ymmärtämään. (Raunio 

2009, 38.) Pohjolan (1996, 86) mukaan lähtökohta työskentelylle on se, että asiakkaalla 

on mahdollisuus olla osallinen omassa asiassa. Tämä kuitenkin edellyttää, että asiak-

kaalla on oikeudet myös ihmisenä ja kansalaisena. Sosiaalityöllä on myös asiantuntijuu-

teen liittyvä tiedonvälitystehtävä, jossa sosiaalityöllä katsotaan olevan vastuu välittää 

työssä saatua tietoa ihmisten elämänolosuhteista ja yhteiskunnallisista vaikutussuhteista 

päätöksentekijöille. Yksi sosiaalityön tehtävistä on välittää yhteiskunnassa niiden ääntä, 

joilla sitä ei ole.  (mt. 89, 259).  Stanley Witkinin (2003, 239) mukaan sosiaalityönteki-

jän toimiessa yhteiskunnan edustajana asiakkaan suuntaan, hänen tulee toimia yhtälailla 

asiakkaan edustajana yhteiskunnan suuntaan. 
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Marja Pylväs (2003) on tutkinut sosiaalityön asiantuntijuutta erikoissairaanhoidossa. 

Pylväs tarkastelee asiantuntijuutta asiakastyön ja yhteistyön näkökulmasta ja hän on 

jakanut sosiaalityöntekijöiden asiantuntijuuden yleiseen asiantuntijuuteen sekä ydin- ja 

erityisasiantuntijuuteen. Yleisasiantuntijuuteen sisältyy työntekijän henkilökohtaiset 

vuorovaikutustaidot sekä persoonan käyttö työssä ja ydinasiantuntijuuteen sisältyy työ-

kokemus, koulutus, sosiaaliturva-asiantuntijuus sekä tieto sairaudesta ja niiden sosiaali-

sesta ulottuvuudesta. Erityisasiantuntijuus muodostuu työntekijän kyvystä soveltaa 

osaamistaan työssään, työn sisällöstä sekä asiakkaiden asettamien vaatimusten mukaan.  

Pylvään mukaan asiantuntijuus rakentuu tiedon, kokemuksen ja soveltamiskyvyn kaut-

ta. (mt. 35, 62-80.)  

 

Rauni Korkealaakso (2006, 38) jakaa sosiaalityöntekijöiden asiantuntijuuden kolmeen 

ryhmään. Ensimmäisen ryhmän muodostaa asiantuntijuus sosiaaliturvaan, säädöksiin ja 

lakeihin sekä niiden soveltaminen käytäntöön. Toisen ryhmän muodostaa yhteistyöver-

kostojen sekä järjestelmien asiantuntijuus ja kolmannen ryhmän sosiaalityöntekijän asi-

antuntijuus akuuteissa tilanteissa ongelmien, olosuhteiden sekä elämäntilanteiden kar-

toittamiseen. (mt. 38-44.) Asiantuntijuus on laaja käsite, joka on ainakin teoriatietoa 

sekä käytännön osaamista ja kokemusta. Teoria ja käytäntö eivät yksin pysty kuvaa-

maan sitä, mitä asiantuntijuus sisältää. Asiantuntijuus on jatkuvasti muuttuva ja kehitty-

vä prosessi, joka vaatii jatkuvaa kehittämistä. Sirpa Janhosen ja Liisa Vanhanen- Nuuti-

sen (2005, 17) mukaan asiantuntijuuden pohjan antaa koulutus ja työelämän vaatimuk-

set luovat edellytykset asiantuntijuuden kehittymiselle. Sosiaalityöntekijällä tulee kui-

tenkin olla valmiuksia niin yhteiskunnalliseen muutostyöhön kuin vaativaan asiakastyö-

hönkin. (Raunio 2009, 38).  

 

Terveyssosiaalityössä yksi keskeinen asiantuntijuuden osa-alue onkin mielestäni juuri 

asiakassuhteissa ilmenevä osaaminen, jossa korostuvat eettisyys ja asiakkaan kohtaami-

nen. Niin sosiaalityön kun terveydenhuollon asiakassuhteissa kohtaavat aina asiakkaan 

ja työntekijän yhteiskunnalliset, kulttuuriset sekä ajallis- paikalliset tekijät. Terveyssosi-

aalityön asiakassuhde on tämän vuoksi enemmän kuin kasvokkaista kohtaamista. (Poh-

jola 1996, 55, 85.) Haasteena onkin asiakkaan elämäntilanteesta lähtevä kohtaaminen 

sekä asiakkaan kohtaaminen kokonaisuutena. Sosiaalityössä ammattitaidon hallinta 

merkitsee asiantuntijuutta, jolla ammattikunta legitimoi ja oikeuttaa asemansa yhteis-

kunnassa. Ammatin hallintaa voi jäsentää seuraavasti: Tarvitaan 1) taitoa kohdata asia-
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kas, 2) taitoa tunnistaa, mistä on kysymys, 3) taitoa toimia ja 4) arvioinnin sekä kehit-

tämisen taitoa. (Pohjola 1996, 55, 85.) 

 

Kyösti Raunion (2009, 32) mukaan yhteiskunnallinen ympäristö asettaa kehykset sosi-

aalityön tieteelliselle ammatillistumiselle ja sosiaalityön ammatillisuus on hyvin paljon 

riippuvainen myös sosiaalityön yhteiskunnallisesta tehtävästä sekä julkisen vallan tues-

ta. Suomalaiseen sosiaalityön koulutukseen sisältyvät tutkimukselliset ja tieteelliset 

valmiudet ja nämä ovat korvaamattoman tärkeä osa ammatillisuutta ja asiantuntijuuden 

lähtökohta sosiaalityössä. (Karvinen 1996, 26).  
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3. KUOLEMAN MONET KASVOT 

 

Yhteiskunta on vaiennut kuolemasta. Ihmiset elävät kuin kuolemaa ei olisikaan: Kuole-

vat vaan katoavat joukosta, ilman että heidän kuolemaansa varsinaisesti tunnustettaisiin 

ja siitä keskusteltaisiin. (Peräkylä 1985, 48.) Anssi Peräkylä kirjoitti aiheesta liki kol-

mekymmentä vuotta sitten, mutta kuolema on edelleen yhteiskunnassamme vaiettu aihe. 

Kuolemasta ei kuitenkaan pääse eroon eikä siihen liittyvästä pelosta. Usein kuoleman 

ajatellaan olevan asia, joka tapahtuu muille ja tapahtuu jossakin jollekin muulle. Kuo-

leman koetaan olevan etäällä asiana, joka ei koske meitä kuolemattomia. Kuten Kalervo 

Nissilä (2004, 256) toteaa: ihmisessä on ollut koko historiansa ajan intohimoinen halu 

elää ikuisesti. Usein vakava sairaus saa ajattelemaan kuolevaisuutta ja syntyy uusi ih-

mislaji, kuolevat. 

 

 

3.1 Kuolema yhteiskunnallisena ulottuvuutena 

 

Kun työntekijä on tekemisissä kuoleman kanssa, hän kohtaa samalla yhteisön ja kulttuu-

rin kannalta keskeisiä asioita. Kuolema on yhteisöllinen tapahtuma, jonka merkitys ja 

konteksti ovat yhteisöllisiä. Kuoleman kautta yhteisö käsittelee omaa rajallisuuttaan ja 

mahdollisuuksiaan selviytyä menetyksestä huolimatta. Se minkä ajatellaan olevan arvo-

kasta kuoleman kohtaamisessa, määräytyy toisaalta kulttuurista toisaalta lähiyhteisöstä, 

perheestä ja suvusta. Kuolevan hoitoa koskevilla päätöksillä on yhteisöllisiä seurauksia 

ja luopumisprosessi koskettaa monia ihmisiä. (Linqvist 2004, 294.)  

 

Ympärillä oleva valta ja voima eivät riitä pitämään meistä ketään hengissä. Me kaikki 

kuolemme toivottavasti läheistemme ympäröimänä, ammattitaitoisen henkilökunnan 

hoitamina sairaaloissa, saattohoitopaikoissa, vanhainkodeissa tai niin tahtoessamme 

kotona riittävien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Meillä ei ole val-

taa päättää elämästämme, mutta meillä on valtaa vaatia arvokas kuolema. Martti Lind-

qvist (2004, 295) korostaa ihmisarvoa kuolevan asiakkaan hoitamisen ytimessä ja hoito-

järjestelmät, - traditiot ja –filosofiat ovat syntyneet juuri sen vuoksi, että ihminen näh-

dään niin arvokkaana ettei häntä ole haluttu jättää sairauden kanssa yksin.    

 

Anssi Peräkylä ja Gustaf Molander (2000, 49) tuovat esille kuoleman kieltämisen sisäl-

lön viisi teemaa. Nämä teemat kuvaavat hyvin sitä tilannetta ja yhteiskuntaa, jossa me 
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elämme. Ensimmäisessä teemassa modernissa yhteiskunnassa kuolema ymmärretään 

elämästä irrallaan olevaksi sattumaksi tai onnettomuudeksi ei niinkään läheisiä syvältä 

koskettavaksi tapahtumaksi. Toiseksi kuolemasta ei puhuta ja jos puhutaan, niin ollaan 

avuttomia sen edessä. Kolmanneksi sureva ihminen jätetään yksin, koska heidän surua 

ei pystytä kohtaamaan. Neljänneksi kuoleva eristetään sairaaloihin ja vanhainkoteihin, 

joissa hoitohenkilökunta ei kykene heitä kohtaamaan aidosti. Viidenneksi kuoleman 

ajatusta vältetään. (Mt., 49, ks. myös Manser 1977, 29.) Nissilän (2004, 255) mukaan 

kuoleman ja erityisesti kuolemattomuuden tavoitteluun liittyvissä kysymyksissä ollaan 

tekemisissä uskomusten ja tiedostamattomien vaikutteiden kanssa, jotka herättävät voi-

makkaita tunteita.  

 

Kuolevalla on oikeus niin sanottujen ”kuolettajien” vierellä oloon ja heidän keskittymi-

seensä hänen erilaisten tarpeittensa tunnistamiseen ja niihin vastaamiseen. Työntekijän 

ja läheisten kannalta tämä merkitsee asettumista kuolevan ihmisen ”riisuttuun ja alas-

tomaan asemaan”, mikä puolestaan tiivistää heidän läsnäoloaan omassa elämässään. 

Kuolema terävöittää aisteja ja vahvistaa elämäntunnetta. Se kutsuu yhtä lailla kaikkia 

osapuolia punnitsemaan elämänarvojaan. (Molander & Peräkylä 2000, 49.)  Auttajan on 

tärkeää tiedostaa oma maailmankatsomuksensa, ajattelutapansa sekä kokonaisnäkemys 

ihmisestä, elämästä ja kuolemasta. (Nissilä 2004, 254). 

 

Peräkylä (1990) analysoi sairaalakuolemaa koskevassa tutkimuksessaan keinoja ja käy-

täntöjä, joita henkilökunta käyttää eri tilanteissa. Kuolemaan liittyvät toiminnot sijoittu-

vat hänen mukaansa neljään toimintakokonaisuuteen tai kehykseen lääketieteelliseen, 

psykologiseen, käytännölliseen ja maallikkokehykseen. Jokainen kehys tuo oman mer-

kitysmaailmansa sekä määrittää ne ominaisuudet, velvollisuudet ja oikeudet, joita vuo-

rovaikutuksen osanottajat kussakin tilanteessa näkevät itsellään sekä toisilla olevan. 

Jokaisella toimijaryhmällä joku kehys on vallitseva, mutta lääkärit ja muu hoitohenkilö-

kunta yhtä lailla kuin kuoleva sekä hänen omaisensakin kykenevät käyttämään näitä 

kaikkia kehyksiä ja vaihtamaan kehystä tilanteen mukaan. (Molander & Peräkylä 2000.)  

 

Psykologisessa kehyksessä potilasta tarkastellaan psykologisen tiedon valossa. Tähän 

kehykseen kuuluu hoidettavan lisäksi myös hoitavien henkilöiden omien tunteiden tie-

dostaminen ja niihin vaikuttaminen. (Molander & Peräkylä, 2000.) Lindqvist (2004, 

294) mukaan kuolemaa ei voi käsitellä vain teknisesti vaan se sisältää aina arvokysy-
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myksiä ja siksi kuolevia hoitaessaan myös ammattilainen joutuu tekemisiin itsensä kan-

nalta perustavien elämänkysymysten kanssa. (Mt., 294).  

 

Lääkärin keskustellessaan potilaansa peloista ja uskomuksista hän liikkuu psykologises-

sa kehyksessä. Käytännön kehys sisältää huolenpidon hoidettavista ja osaston päivittäi-

sistä toiminnoista huolehtimisen, jolloin potilas on tehtävien keskipiste. Maallikko ke-

hyksessä myös hoitava henkilö toimii tuntevana ja kokevana subjektina, joka seuraa 

lähimmäisensä kuolemaa. Ammattiauttajankin on kuolevainen ja kuolema koskettaa 

myös häntä. Tässä kehyksessä kuoleva itse, omaiset ja ammattiauttajat ovat tavallaan 

samanarvoisessa asemassa kuoleman edessä ja kuolema merkitsee erilaisten tunteiden 

spontaania viriämistä.  (Molander & Peräkylä, 2000.) Tämä tarkoittaa sitä, että maallik-

kokehyksessä toimiva työntekijä unohtaa sosiaalityöntekijän roolin ja vuorovaikutuk-

sessa korostuu ihminen ihmiselle kohtaaminen. Tällöin sosiaalityöntekijä on asenteelli-

sesti asiakkaan kohtaamisessa kutsumuksesta ja lähimmäisen rakkaudesta ei siksi, että 

toteuttaa ammattiaan. Lindqvistin (2004, 295) mukaan kuoleman läheisyydessä tarvi-

taan selkeää ammatillisuutta, objektiivisuutta ja toimintakykyä mutta tämä ei yksin riitä 

vaan tämän lisäksi työntekijältä edellytetään myös herkkyyttä, pehmeyttä ja eläytymis-

kykyä.  

 

3.2 Kohtaamisen ulottuvuuksia 

 

Kun ihminen joutuu kasvokkain sen mahdollisuuden kanssa, että elämä voi muuttua 

sairastumisen vuoksi radikaalistikin tai edessä olevaa elämää ei ole enää pitkälti, sairaa-

lan terveyssosiaalityötä tekevän terveyssosiaalityöntekijän rooli voi muodostua hänelle 

ensiarvoisen tärkeäksi. Terveyssosiaalityöntekijä kohtaa sairaalan sosiaalityössä asiak-

kaita, jotka ovat saattohoidossa sekä omaisensa ja läheisensä menettäneitä ihmisiä. Täl-

laisella osastolla sosiaalityön erityispiirteenä on kuoleman kohtaaminen, jolloin ihmis-

ten tilanteet sekä reaktiot ovat aina yksilöllisiä. Läheisen kuolema on voinut tulla yllät-

täen, eikä kuolemaan ole voitu valmistautua. (Ihalainen & Kettunen 2011,160). Päivi 

Hietasen (2004, 235) mukaan sairastumisen aiheuttama psyykkinen kriisi tekevät ihmi-

sen haavoittuvaksi ja silloin asiakas haluaa, että häntä kuunnellaan ja huomioidaan. 

Usein sairaalan kiireisessä rutiinissa tämä unohtuu. 
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Kirsi Juhila (2006,26) tuo teoksessaan ”Sosiaalityöntekijänä ja asiakkaana” esille, että 

sosiaalityön ydin asiakkaan ja sosiaalityöntekijän suhteessa on asiakkaan kohtaamises-

sa. Asiakasta ei siksi kohdata vain sosiaalityöntekijän näkökulmasta. Sosiaalityöntekijän 

ja asiakkaan suhteet ovat monenlaisia eikä niitä voi yksiselitteisesti määritellä. Asiakas 

voi olla yksilö, ryhmä, verkosto tai yhteisö. Sosiaalityöntekijänä ja asiakkaana ollaan 

aina jossakin yhteiskunnallisessa tilanteessa, jossa sosiaalityölle hahmottuu tietynlaisia 

tehtäviä ja paikkoja, jotka määrittelevät toimijoiden suhteen sisältöjä. Suomalaisen sosi-

aalityön olennainen toimintaympäristö on hyvinvointivaltio sen sosiaalipoliittinen jär-

jestelmä ja erityisen sen tulevaisuus. (Mt.,26) 

 

”Sosiaalinen” sosiaalityössä merkitsee sitä, että asiakkaan ja sosiaalityöntekijän yhteis-

työ ja sitä toteuttava vuorovaikutussuhde on keskeisin sosiaalisen työskentelyn väline. 

Asiakkaan ja työntekijän yhteistyöllä on useita eri merkityksiä. Asiakkaan ja työntekijän 

yhteistyösuhde on sosiaalinen kokemus – kummallekin osapuolelle. Jos asiakkaalle tu-

lee tunne työntekijän välittämisestä, tunne ihmisarvon säilyttämisestä ja uskosta omiin 

edellytyksiin, asiakkaan ja työntekijän suhde voi edetä voimaannuttavaan sosiaaliseen 

kokemukseen (Kananoja 2010, 129.) 

 

Luottamuksen rakentuminen on hyvän vuorovaikutuksen keskeinen edellytys. Jos puut-

tuu perusluottamus siihen, että yhteinen työskentely ei ole hyödyllistä, muutoksia on 

vaikea saada aikaan. (Kananoja 2010, 130-131, 134.) Juhila (2006, 11-12) lähestyy so-

siaalityötä sosiaalityöntekijöiden ja asiakkaiden välisenä suhteena, sillä ilman näitä suh-

teita sosiaalityötä ei olisi olemassa. Sisältö sosiaalityölle määrittyy sen mukaan, miten 

nämä osapuolet kohtaavat toisensa sekä millaisiksi heidän roolinsa suhteessa toisiinsa 

muotoutuu. Kohtaamiset ovat yleensä kasvokkaisia, mutta joskus pelkästään asiakirjo-

jen kautta välittyviä. Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina ollaan yhteiskunnallisissa tilan-

teissa, jossa sosiaalityölle määrittyy tietynlaisia tehtäviä, jotka rakentavat toimijoiden 

suhteen sisältöä. (Mt., 11-12.) 

 

Juhila (2006, 13-14) kuvaa asiakassuhteen erilaisia funktioita ja erilaisia painottumisia 

hyvinvointivaltion kehityksen eri vaiheissa. Hän erottaa neljä asiakas-työntekijäsuhteen 

muotoa, jotka ovat liittämis- ja kontrollisuhde, kumppanuussuhde, huolenpitosuhde ja 

vuorovaikutukseen rakentuva suhde.  Ensimmäinen kohtaamisen muoto on asiakkaan ja 

työntekijän liittämis- ja kontrollisuhde. Tällöin sosiaalityöntekijän tehtävänä on liittää 

asiakkaita yhteiskunnan valtakulttuuriin ja samalla kontrolloida niitä asiakkaita, joiden 
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liittämisessä on vaikeuksia. Asiakas on toimenpiteiden ja liittämisen kohde. Toisessa 

muodossa, kumppanuussuhteessa, asiakkaat ja sosiaalityöntekijät toimivat rinnakkain ja 

jäsentävät asiakkaan muutostarpeita yhdessä. Sosiaalityöntekijän tehtävänä on osalli-

suuden ja valtaistamisen vahvistaminen ja asiakas nähdään aktiivisena toimijana. Asi-

akkaan elämää ja ongelmatilanteita sekä mahdollisia muutostarpeita ja - tavoitteita jä-

sennetään yhdessä. (Juhila 2006, 13-14.)  

 

Kolmannessa muodossa, huolenpitosuhteessa oletetaan, että asiakkaat eivät kaikissa 

tilanteissa selviä omillaan vaan tarvitsevat tukea. Asiakkaan rooliin kuuluu avun vas-

taanottaminen ja sosiaalityöntekijän rooliin huolehtia siitä, että asiakas saa tarvitseman-

sa avun ja tuen. Huolenpitosuhdetta luonnehtivat sekä riippuvuus että vastikkeettomuus. 

Vastikkeettomuus tarkoittaa muuan muussa sitä, että asiakkaan kuntoutumisen suhteen 

ei odotetta liikaa. Tällöin ihmisille pyritään antamaan apua tai tukemaan heitä siten, että 

elämäntilanne ja elämisen mahdollisuudet pysyvät ennallaan. Huolenpitosuhteessa asi-

akkaat eivät kaikissa tilanteissa ja kaikissa elämänvaiheissa välttämättä selviä omillaan 

vaan tarvitsevat apua ja tukea. Heidän rooliinsa kuuluu avun ja tuen vastaanottaminen. ( 

Juhila 2006, 13-14;  ks. Kärkkäinen 2010.) Kandidaatin tutkielmani tuloksissa tuli esil-

le, että asiakas voi kokea olevansa huolenpitosuhteessa työntekijään nähden, koska hän 

ei selviä tässä vaikeassa elämänvaiheessa omillaan vaan voi tarvita usein apua tai tukea 

käsitelläkseen sairautta ja kuolemaa. Toisaalta esille tuli myös se, että aina ei ole itses-

tään selvää, että asiakas on valmis ottamaan terveyssosiaalityöntekijältä tukea vastaan. 

Terveyssosiaalityöntekijän tulee hyväksyä asiakkaan avusta kieltäytyminen. Asiakas voi 

kuitenkin odottaa, että terveyssosiaalityöntekijän tulee tässä tilanteessa olla asiakkaan 

saatavilla ja tarvittaessa opastaa, neuvoa ja ohjata asiakasta tuen piiriin sekä huolehtia 

siitä, että asiakkaalla on kotoutuessaan tarvittavat palvelut ja tukiverkko auttamassa. 

 

Viimeisenä muotona on vuorovaikutuksessa rakentuva suhde, jolloin asiakkaiden ja 

sosiaalityöntekijöiden roolit vaihtelevat eri tilanteissa ja institutionaalisissa yhteyksissä. 

Sosiaalityöntekijä vuorovaikutussuhteeseen rakentuvana suhteena sisältääkin muun mu-

assa kysymyksen asiakaslähtöisyydestä. (Juhila 2006, 13.) Terveyssosiaalityössä vuoro-

vaikutus on keskeinen väline, jolla suhdetta asiakkaaseen luodaan. Työntekijä luo suh-

teen vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa ja tähän liittyy enemmänkin kumppanuus 

asiakkaan ja työntekijän välillä. Juhila (2006) kirjoittaa, että nämä asiakkuuden tasot 

voivat esiintyä myös yhtäaikaisesti asiakastyössä eikä näitä tasoja voi selkeästi erottaa 

terveyssosiaalityöntekijän työskentelyssä asiakkaan kanssa.  
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3.3 Kuolema kriisinä  

 

Tietoisuus kuolemasta voi tuoda mukanaan kriisin jonka vuoksi sairastunut ei pysty 

kertomaan mitä hän haluaa.(Hänninen 2004, 247).  Psyykkisessä kriisitilanteessa henki-

lö on joutunut sellaiseen elämäntilanteeseen, jossa hänen aikaisemmat kokemuksensa ja 

hänen oppimansa reaktiot eivät riitä tilanteen ymmärtämiseen ja tilanteen psyykkiseen 

hallitsemiseen. Äkillisiä ja odottamattomia ulkoisia koettelemuksia kuten ero ja kuole-

ma, jotka uhkaavat fyysistä olemassaoloa, sosiaalista identiteettiä ja turvallisuutta, voi-

daan sanoa traumaattisiksi kriiseiksi. (Cullberg 1977, 16–17.) 

 

Vaikean diagnoosin kuulemisen jälkeen potilaassa herää erilaisia keinoja yrittää selviy-

tyä uuden tiedon ja potilaan identiteetin kanssa. (Hänninen 2006, 29). Yleensä ihminen 

ei kohtaa kuolevaisuuttaan niin kauan kun hän on terve. Kysymykset siitä, mitä tapah-

tuu kuoleman jälkeen, heräävät vasta kriisitilanteessa ja tulevaisuuden ollessa uhattuna. 

Kun potilas, jolla on pitkälle edennyt syöpä, joutuu kasvokkain uhkaavan kuoleman 

kanssa, kysymykset omasta persoonasta tulevat usein pakottaviksi. Tällaisten potilaiden 

reaktiot voivat olla vaikeita myös terveydenhuollon työntekijöille, sillä samalla he jou-

tuvat vastakkain oman kuolevaisuutensa kanssa (Faulkner 1999, 148.) Omassa työssäni 

olin alussa kauhuissani luettuani asiakkaan tiedot. Oletin, että minun tulisi osata vastata 

kaikkiin kysymyksiin ja osattava kannatella asiakasta. Hyvin pian totesin, että oikeita 

vastauksia sairastumiseen tai kuolemiseen ei ole. Minulla ole mitään keinoa jolla voisin 

esimerkiksi lohduttaa äitiä, jolta jää pieniä lapsia. Voin vain olla paikalla jakamassa 

tuskaa vaikka ihan hiljaa tai kuunnella kuolevaa, jotta hänen paha olonsa vähän helpot-

tuisi.  

 

Vilma Hänninen (2006, 164) tuo esille Elisabeth Kubler-Rossia (1984) mukaillen asiak-

kaan reaktion viisi luokkaa. Ensimmäisenä reaktiona surevalla on lähes poikkeuksetta 

asian kieltäminen. Ajan myötä kieltämistä seuraa vihan ja kiukun tunteet. Näiden tunne-

tilojen jälkeen ryhdytään usein henkiseen kaupankäyntiin, jossa pyritään saamaan tapah-

tunut tapahtumattomaksi. Menetyksen todellisuuden pikkuhiljaa valjetessa, voi seurata 

masentuneisuuden tunteita. Ihannetapauksessa kaikesta tästä päästään yli ja sureva hy-

väksyy tapahtuneen tosiasian ja uuden oman elämäntilanteensa. (Mt., 164.) Asiakas 

käyttää psyykkisiä puolustusmekanismeja joutuessaan kohtaamaan vaikeita tilanteita. 

Puolustusmekanismien kuten kieltämisen avulla asiakas suojautuu ylivoimaisilta tunteil-

ta ja kieltää sairauden vakavuuden tai lähestyvän kuoleman. (Hietanen 2004, 243.) Kuo-
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lema herättää asiakkaassa ristiriidan. Asiakkaalla on halu elää mutta sairaus tuo tiedon, 

että on pakko kuolla. Joskus tämä ristiriita on niin suuri, että sairaus ja sen uhka on pa-

rempi kieltää. (Nissinen 2004, 257.) 

 

Johan Cullberg (1977, 170) kuvaa traumaattista kriisiä nelivaiheiseksi prosessiksi, jossa 

on sokkivaihe, reaktiovaihe, läpityöskentelyn vaihe ja uudelleen orientoitumisen vaihe. 

Sokkivaiheessa tilanne koetaan kaoottiseksi ja tyypillistä on todellisuuden torjunta ja 

poikkeava käytös. Reaktiovaiheessa tapahtunut on kohdattava, ja usein tässä vaiheessa 

ilmenee syyttelyä tai jossittelua ja mietitään, olisiko jotakin voitu tehdä toisin. Toistuvi-

en miksi kysymysten avulla pyritään löytämään merkitys tilanteelle ja lieventämään 

itseen kohdistuvaa uhkan ja vaaran kokemusta. Tähän vaiheeseen kuuluu myös surun, 

vihan, epätoivon ja itsehalveksunnan tunteet sekä stressioireet ja psykosomaattiset reak-

tiot. (Mt., 170.) 

 

Läpityöskentelyn vaihe käynnistyy, kun kriisin kokenut alkaa suuntautua tulevaisuu-

teen. Hän ottaa vähitellen etäisyyttä menneeseen ja hyväksyy ajatuksen siitä, että elämä 

rakentuu uudella tavalla. Uudelleenorientoitumisen vaihe on jatkuva vaihe, joka ei pääty 

koskaan. Tässä vaiheessa tiedostetaan menneisyys, mutta siihen ei takerruta vaan uudet 

kiinnostuksen kohteet, harrastukset ja ihmissuhteet vahvistavat omanarvontuntoa ja tuo-

vat sisältöä muuttuneelle elämälle. ( Cullberg 1977, 171–187.) Kalervo Nissilän (2004, 

253) mukaan syntymä ja kuolema, rajaavat ihmisen elämän ja kummassakin ääripäässä 

ihminen on avuttomimmillaan. Vakava kuolemaan johtava sairaus muuttaa ihmistä ja 

heijastuu kaikkiin hänen läheisiin sekä muokkaa ihmisenä olemisen perustaa. Sairastu-

neelle tuleekin varata mahdollisuus saada tukea hänen jouduttua kriisiin.  
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4. SOSIAALINEN- JA PSYKOSOSIAALINEN TUKI  

 

Juha Hännisen (2004, 251- 252) mukaan kuolemaan liittyy fyysisten oireiden lisäksi 

psyykkisiä muutoksia, jotka pelottavat potilasta ja omaisia. Kuolema merkitsee ihmisel-

le hallinnan menetystä ja luopumista. Hyvän kuoleman kriteerin täyttyminen edellyttää 

kuolevalle annetun tuen lisäksi perheelle annettavan tuen. (Mt., 251- 252.) Kuolevien 

hoidossa omaisten rooli on tärkeä. Omainen tarvitsee kuitenkin läsnäolijaa silloin kun 

hän itse on tunteineen mukana prosessissa. Omainen voi kokea riittämättömyyden tun-

teita vaikka hänellä olisikin vilpitön halu auttaa läheistään. Näissä tilanteissa kuoleva ja 

kuolevan perhe tarvitsevat tukea ammatti-ihmiseltä, joka ei ole surussa mukana samalla 

tavalla kuin kuoleva tai hänen perheensä. (Kärpänniemi & Hänninen 2004, 269.)  

 

 

4.1 Sosiaalinen tuki kuolevan kohtaamisessa 

 

Sosiaalisen tuen käsitteen määrittely on vaikeaa, koska käsite on moniulotteinen eikä 

yksiselitteistä määritelmää ole. Yhteistä määritelmille on kuitenkin se, että kaikissa niis-

sä sosiaalinen tuki nähdään ihmisten välisiin vuorovaikutussuhteisiin liittyvänä ja tuen 

nähdään syntyvän useimmiten sellaisen verkoston kautta, jossa ihmisellä on pysyvät 

suhteet. Yleisimmin sosiaalisella tuella tarkoitetaan niitä toimintoja, jotka liittyvät per-

heen, ystävien, työtovereiden, sukulaisten ja naapureiden antamaan apuun. Sosiaalisen 

tuen saatavuus ja vastaanottaminen voivat vaikuttaa siihen, miten ihminen selviytyy. 

Merkityksellistä on ihmisen varmuus siitä, että hän saa apua silloin, kun sitä tarvitsee. 

(Karjalainen & Vilkkumaa 2007, 55.) Terveyssosiaalityöntekijän työhön ei sisälly sank-

tioivia toimenpiteitä vaan työssä keskeistä on avoin rinnalla kulkeminen sekä asiakkaan 

ja omaisen tasavertainen kohtaaminen ja kuuntelu. Terveyssosiaalityössä painottuu tuen 

osalta myös perheen kanssa tehtävä työ ja sairauden käsitteleminen yhdessä ja erikseen 

perheenjäsenten kanssa. Kuten Päivi Hänninen ja Raija Kärpänniemi (2004, 269) tuovat 

esille, omaisten osuus asiakkaan tukemisessa on erittäin merkittävää ja myös kuolevan 

perhe tarvitsee ammatti-ihmisen tukea.  

 

Websterin Uuden sanakirjan mukaan tuki voidaan määritellä toimeksi ja toiminnaksi, 

joka helpottaa, auttaa ja ylläpitää toista. Kumpusalon (1991, 13) määritelmän mukaan 

sosiaalinen tuki nähdään yhteisöjen yksilölle ja ryhmille tarjoamaksi avuksi, joka auttaa 
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selviytymän negatiivisista elämäntapahtumista ja muista rasittavista elämäntilanteista. 

Sosiaalinen tuki sisältää hänen mukaansa emotionaalisen, tiedollisen ja aineellisen tuen 

sekä palvelut. Hän korostaa, ettei sosiaalisen tuen saatavuus ole yksin riippuvainen yksi-

lön halusta kuulua yhteisöön, vaan myös yhteisön mahdollisuuksista tarjota apua. (Mt., 

1991, 13.)  

 

Petri Kinnusen (1998, 28) mukaan ihmisten elämäntilanteiden muutosmahdollisuuteen 

ja ihmisten kykyyn tehdä itseään ja kanssaihmisiä koskevia ratkaisuja liittyy oleellisesti 

sosiaalinen tuki. Sosiaalinen tuki on ihmisten, heidän lähiyhteisöjensä ja julkisen orga-

nisoimia toimintoja, joiden kautta luodaan edellytyksiä kasvattaa elämänhallinnan au-

tonomisuutta ja pyritään vähentämään kompetenttiuksien vajauksia. Sosiaalinen tuki on 

toiminnallinen käsite. Se viittaa niihin toimintakäytäntöihin, joiden kautta ihminen itse, 

hänen lähiyhteisönsä tai yksityiset ja julkiset toimijat pyrkivät turvaamaan yksilön hy-

vinvoinnin. Sosiaalinen tuki voi olla luonteeltaan esimerkiksi aineellista, tiedollista, 

toiminnallista, henkistä tai emotionaalista. Sosiaalinen tuki on vuorovaikutteinen tapah-

tuma silloin, kun se saa muotonsa erilaisissa yksittäisten ihmisten, lähiyhteisöjen, järjes-

töjen ja kunnallisten toteuttajien toiminnassa. (Kinnunen 1998, 28-29.) Sosiaalityönteki-

jät työskentelevät vahvistaakseen asiakkaalle tarjottavaa muodollista sosiaalista tukea ja 

arjessa tapahtuvaa sosiaalista tukea. 

 

Useimmissa määritelmissä sosiaalinen tuki nähdään ihmisen identiteetin muodostumi-

sen ja kriisitilanteista selviytymisen tai muutokseen mukautumisen kannalta keskeisenä. 

Sosiaalista tukea voidaan kuvata sosiaalisiin suhteisiin liittyvänä positiivisena tekijänä, 

joka edistää terveyttä ja ehkäisee stressiä. (Karjalainen & Vilkkumaa 2007, 55.) Beulah 

Compton, Burt Galaway ja Barry Cournoyer (2005, 266- 267) ovat tutkineet sosiaalista 

tukea sosiaalityössä. He toteavat sosiaalisen tuen järjestelmien ja verkostojen sisältävät 

sellaisia yksilöitä, ryhmiä ja organisaatioita, joiden kanssa ihmiset ovat vuorovaikutuk-

sessa. Sosiaalityössä tunnustetaan arjen sosiaalisen tuen lisäksi myös muodolli-

nen/virallinen tuki ja sen merkitys. Vuorovaikutus itselle merkityksellisten henkilöiden 

kanssa omassa tukiverkostossa voi tyydyttää henkilön sosiaalisia ja emotionaalisia tar-

peita, tarjota sosiaalistumista ja vapaa-ajan toimintaa sekä ehkäistä yksinäisyyttä ja eris-

täytymistä. (Mt., 266- 267.) 

 

Vaikuttava vuorovaikutussuhde koostuu molemminpuolisuudesta, realiteeteista, tunteis-

ta, tiedosta, toisesta huolehtimisesta, määrätietoisuudesta, läsnäolon ”tässä ja nyt”-
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tunteesta, mahdollisuudesta kokea jotain uutta sekä henkilökohtaisesta ja moraalisesta 

tuomitsemattomuudesta. Sosiaalityöntekijän kyky muodostaa tarkoituksenmukainen 

vuorovaikutussuhde asiakkaan kanssa on oleellinen elementti kohtaamisessa. (Compton 

ym. 2005, 143.) Empatia sisältää kyvyn asettua toisen asemaan, tuntea ja kokea miltä 

toisesta tuntuu. Vaikka empaattisen työntekijän tulee olla eläytyvästi myötätuntoinen, 

on oleellista myös osata erottaa omat tunteensa toisen tunteista, jotta pystyy auttamaan 

ammatillisesti. (Compton ym. 2005, 151.) Terveyssosiaalityöntekijällä ei välttämättä ole 

ammatillisesta kokemuksesta huolimatta kokemusta kuoleman kohtaamisesta, jonka 

vuoksi työntekijä ei aina pysty täysin ymmärtämään miltä kuoleman kohtaaminen juuri 

tästä asiakkaasta tuntuu ja työntekijä voi kokea riittämättömyyttä. Nissilän (2004, 262) 

mukaan tällä riittämättömyyden tunteella on myönteistäkin merkitystä työntekijän jak-

samiseen ja kun työntekijä oppii hyväksymään rajallisuutensa, tulee tilaa uudelle var-

muudelle. 

 

Sosiaalista tukea voidaan hyödyntää sekä virallisista että epävirallisista lähteistä. Muo-

dollisen/ virallisen tuen ja arjessa tapahtuvan sosiaalisen tuen erona on tuen vastikkeel-

lisuus. Arjessa tapahtuva sosiaalinen tuki perustuu ystävyyteen ja vapaaehtoisuuteen, 

eikä sillä tavoitella hyötyä puolin eikä toisin. Muodollista virallista sosiaalista tukea 

tarjoavat yleensä työntekijät, jotka ovat jonkin organisaation tai virastojen palveluksessa 

ja tällainen toimistoissa tarjottava tuki perustuu asiakkuuteen, jossa palvelun tarjoaja saa 

työstään palkkaa. Molemmat tukimuodot ovat yhtä tärkeitä ja hyödyllisiä asiakkaan 

kokonaisvaltaisessa auttamisessa.. (Compton ym. 2005, 259-266.)   Oma kokemukseni 

kriisiä läpikäyvän läheisen auttamisesta on se, että kriisin alkuvaiheessa auttajalla voi 

olla paljon voimia ja haluja olla avuksi. Läheisen kriisin pitkittyessä voimat voivat kui-

tenkin loppua ja tämä voi aiheuttaa sekä auttajassa että autettavassa turhautumista. Kär-

pänniemen ja Hännisen (2004, 270) mukaan motivoituneet ja sitoutuneetkin omaiset 

alkavat väsyä sairauden pitkittyessä. Nissilän (2004, 253) mukaan läheinen ei aina ole 

sopivin keskustelukumppani ja auttaja, koska läheisen kriisi on myös oma kriisi.  Kun 

omaisten ja läheisten voimat loppuvat on ammattiauttajien apua ensiarvoisen tärkeää. 

 

Vappu Karjalainen ja Ilpo Vilkkumaa (2007,56) tuovat Metteriä (2007) mukaillen esille 

sosiaalisen tuen (LIITE 1) voivan olla henkistä tukea, mikä tarkoittaa arvostamista, vä-

littämistä, luottamista, kannustamista ja kuuntelemista. Se voi olla arviointitukea kuten 

vahvistamista, palautteen antamista ja tasavertaisuutta, mutta myös tietotukea kuten 

neuvoja, ehdotuksia, ohjeita ja tiedon antamista. Lisäksi sosiaalinen tuki voi olla konk-
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reettista kodinhoitoapua, taloudellista tukea ja ympäristön olosuhteiden muuttamista. 

(Mt., 56.) 

 

Oikein mitoitetulla sosiaalisella tuella on positiivinen vaikutus hyvinvoinnille, sairauden 

kestämiselle ja toipumiselle, kun taas heikkolaatuisella ja väärin mitoitetulla tuella voi 

olla haittavaikutuksia. Kritiikitön sosiaalisen tuen jakaminen ei aina tue yksittäisen ih-

misen, perheen tai asuinyhteisön omatoimisuutta, itsetuntoa, selviytymiskykyä, vaan voi 

johtaa passiivisuuteen ja riippuvuuteen sosiaalisen tuen antajista. (Kumpusalo 1991, 

21.) 

 

Elämäntilanteiden, sosiaalisten olojen, ihmisten toimintaedellytysten ja toimintakyvyn 

muutokset ovat vaativia ja moniulotteisia prosesseja, jotka toteutuvat ammattilaisen ja 

asiakkaan yhteistyössä. Sosiaalityön prosessi voi muodostua eripituisista yhteistyösuh-

teista, ja siinä korostuu asiakkaan ja työntekijän yhteistyön reflektiivisyys, vastavuoroi-

suus ja pohtiva luonne. Sosiaalityön prosessiin sisältyy kaksi keskeistä elementtiä, jotka 

vaikuttavat työskentelyyn asiakkaan kanssa: toinen on asiakkaan ja työntekijän välinen 

yhteistyösuhde ja toinen liittyy asiakkaan ja työntekijän näkemykseen lähtökohtatilan-

teesta sekä yhteiseen arvioon siitä, mihin työskentelyn avulla haetaan muutosta. (Ka-

nanoja ym. 2007, 113−114.)  

 

 

4.2 Sosiaalisen tuen tyypit ja sosiaalinen tuki työmenetelmänä 

 

Compton & Galaway & Cournoyer (2005, 260- 261, 281- 282) jakavat sosiaalisen tuen 

tyyppien mukaan yhdistävää tukea, neuvovaa ja ohjaavaa tukea, emotionaalista ja luot-

tamuksellista tukea sekä taloudellista tukea antavaan tyyppiin. Yhteisöllisessä tuessa 

sosiaalityöntekijä pyrkii siihen, että yksilö kokee toisen henkilön tai ryhmän kautta ole-

vansa osa yhteisöä. Asiakkaan omia verkostoja ja voimavaroja pyritään vahvistamaan 

sosiaalityön keinoin. Sosiaalityön funktio on paikallistaa, koordinoida ja ylläpitää sosi-

aalista tukea tarjoamaan tapauskohtaista palvelua. Tämä edellyttää yhteisyötä asiakkaan 

kanssa ja asiakkaan auttamista tunnistamaan oma sosiaalisen tuen tarve ja halukkuus 

määrittää, missä ja miten nämä tarpeet voidaan kiinnittää yhteisössä sopiviin palvelui-

hin. Neuvovaa sosiaalista tukea antava tuen tyyppi auttaa ihmistä ymmärtämään ja sel-

viytymään haasteista sekä hyödyntämään omia mahdollisuuksiaan. Sosiaalityössä asi-

akkaan ohjaaminen palveluihin edellyttää tietoa siitä, mitä ja minkälaisia palveluita on 



29 

 

saatavilla, sekä siitä ketkä ovat oikeutettuja tarjolla oleviin palveluihin. Sosiaalityönte-

kijä toimii usein yksilön ja virallisen järjestelmän rajapinnassa. (Compton ym. 2005, 

261.)  

 

Sosiaalisen tuen emotionaalisen ja luottamuksellisen tuen tyyppinä nähdään se, joka 

auttaa ihmistä luottamaan vuorovaikutussuhteissa. Sosiaalityön tehtävä on vahvistaa tätä 

vuorovaikutuksen luottamussuhdetta. Tämä edellyttää, että asiakkaan auttamisessa tulee 

tunnistaa asiakkaan verkostosta löytyvät yksilöt tai ryhmät, jotka voivat tukea häntä ja 

sosiaalityöntekijän tulee yhdistää nämä potentiaaliset ”luonnolliset auttajat” jo osana 

palvelusuunnitelmaa. Sosiaalityöntekijä auttaa asiakasta tarkastelemaan ”luonnollisten 

auttajien” neuvot ja niiden tarpeellisuutta sekä hyötyjä itselleen. (Compton ym. 2005, 

281- 282.) Terveyssosiaalityössä nämä suhteet voivat olla moniulotteisia. Toisaalta asi-

akkaalla voi olla vaikea käsitellä tietoa sairaudesta ja puhua niistä syvimmistä tunteista 

läheisilleen. Läheiset taas voivat pelätä sairauden puheeksi ottamista ja omien pelkojen 

ääneen sanomista sairastuneen kanssa. Terveyssosiaalityön tehtävänä on toimia tässä 

välimaastossa ja pyrkiä tukemaan ja lievittämään sairauden aiheuttamaa sosiaalista kui-

lua sairastuneen ja omaisten sekä läheisten välillä.  

 

Sosiaalisen tuen tavoitteena on asiakkaan auttaminen omatoimisuuteen hänen omissa 

asioissaan. Useimmille asiakkaille toimeentulotuen hakeminen voi olla viimesijainen 

keino turvata taloudellista tilannetta ja kynnys toimeentulotuen hakemiseen voi olla 

korkea. Taloudellista apua saatetaan ennen toimeentulotuen hakemista pyytää perheen-

jäseniltä ja ystäviltä. Yksi sosiaalisen tuen muodoista on taloudellinen tuki. Asiakas voi 

saada tilanteestaan riippuen erilaisia taloudellisia tukimuotoja parantamaan hänen sel-

viytymistään arjessa. Suomalaisessa palvelujärjestelmässä taloudellinen tuki tuen muo-

tona korostuu. Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, jolla turvataan hen-

kilön ja perheen toimeentulo ja edistetään itsenäistä selviytymistä. (Laki toimeentulo-

tuesta 30.12.1997/1412)  

 

Arja Jokisen (2008, 115) mukaan tuki sosiaalityön menetelmänä jakautuu kolmeksi eri-

laiseksi merkityssuhteiden kokonaisuudeksi (diskurssiksi). Niitä ovat tuki työmenetel-

mänä, tuki kohtaamisena ja tuki asianajona. Jokaisessa kokonaisuudessa tuki saa erilai-

sia merkityksiä, ja asiakkaan asema sekä työntekijän ja asiakkaan suhde rakentuvat niis-

sä eri tavalla. Seuraavassa taulukossa Arja Jokisen (2008) jaottelu tuen merkityssuhteis-

ta. Siinä ydinmerkitys tarkoittaa, mikä on menetelmän keskeisin tavoite. Asiakkaan po-
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sitiolla tarkoitetaan sitä, minkälainen asiakkaan asema on eri diskursseissa. Sosiaali-

työntekijän liittolaissuhteissa ilmenee sosiaalityöntekijän roolin erilaisuus suhteessa 

asiakkaaseen. 

 

TAULUKKO1. Tuen merkityssuhteet Arja Jokisen (2008,115) jaottelun mukaan.  

 

 
 

 

Tuki työmenetelmänä tarkoittaa sitä, että asiakasta autetaan saavuttamaan asetettuja 

tavoitteita. Tuki voi olla rahallista tukea, palveluiden järjestämistä tai ohjauksen ja neu-

vonnan antamista. Yhdistävä tekijä on se, että tuen antamista ohjaa suunnitelmallisuus 

ja välineellisyys. (Jokinen & Juhila 2008, 115–116.) Sosiaalityössä tuki työmenetelmä-

nä voi tarkoittaa konkreettisia asioita kuten etuuksien hakemista tai sosiaaliturvassa 

neuvomista. 

 

Tuki kohtaamisena nähdään vuorovaikutukseen kytkeytyvänä toisen ihmisen kohtaami-

sena, joka edellyttää asiakkaan tilanteen ja hänen maailmansa ymmärtämistä. Tämä 

edellyttää aitoa kohtaamista sekä ajan ja tilan antamista asiakkaalle. Työntekijä pyrkii 

ymmärtämään henkilön maailmaa ja tilannettaan hänen itsensä kuvailemana. Ymmärrys 

voi syntyä vain sellaisessa vuorovaikutuksessa, jossa pysähdytään kuuntelemaan asia-

kasta ja kohtaamaan hänet mahdollisimman avoimin mielin. Tämänkaltainen tuen muo-

to, jonka toivotaan lisäävän asiakkaan jaksamista, liitetään kuvauksissa erityisesti kriisi-

työhön tai muutoin vaikeiden tilanteiden ja kokemusten käsittelyyn. Tuettavalla on kes-
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keinen rooli prosessissa, ja työntekijän suhde asiakkaaseen rakentuu ennen kaikkea rin-

nalla kulkemisen kautta. (Jokinen & Juhila, 2008, 117–118.)  

 

Jokisen ja Juhilan (2008, 118-119) mukaan tuki asianajona tarkoittaa asiakkaan puolelle 

asettumista ja heikossa asemassa olevien ihmisten asioiden ajamista. Työntekijän tehtä-

vä on tällöin toimia asiakkaan edustajana tai puolestapuhujana tai jopa yhteiskunnallis-

ten muutosten virittäjänä. Terveyssosiaalityössä tuki asianajona voi korostua niissä ti-

lanteissa, joissa eri viranomaisilla ei ole selkeää yhtenäistä näkemystä siitä, minkä avun, 

etuuden tai tuen piiriin asiakas kuuluu. Näissä tilanteissa terveyssosiaalityöntekijä voi 

asettua konkreettisesti asiakkaan puolelle ja perustella asiakkaan tukena eri viranomai-

sille miksi juuri tietty apu, etuus tai tuki kuuluu asiakkaalle ja miten se vaikuttaa hänen 

tilanteeseensa tulevaisuudessa. Asiakkaalta voi puuttua sellaisia taitoja ja tietoja, joita 

palvelujärjestelmissä asioiminen ja oikeuksistaan kiinni pitäminen edellyttävät. (Jokinen 

& Juhila 2008, 118–119).  

 

 

4.3 Psykososiaalinen lähestymistapa  

 

Terveyssosiaalityöntekijän tulee olla aidosti kiinnostunut ihmisistä. Työntekijän tukies-

sa sairastunutta, palvelujen ja tukimuotojen järjestäminen on tärkeää. Tämän lisäksi 

tärkeää on myös tilanteeseen annettu psykososiaalinen tuki. Terveyssosiaalityöntekijän 

kohdatessa vakavasti sairastuneen asiakkaan hän tarvitsee kohtaamiseen erityistä asian-

tuntijuutta. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna sosiaalityöntekijän asiantuntijuus edellyt-

tää asiakkaan psyykkisyyden tuntemusta sosiaalisuuden rinnalla. Kun ihminen kohtaa 

elämässään vaikean tilanteen, tunteiden merkitys korostuu. Tällöin psykososiaalinen 

tuki sosiaalityössä on ensiarvoisen tärkeää, koska kriisissä asiakkaan kaikki aikaisem-

mat käsitykset itsestä ja elämästä ylipäätään joutuvat koetukselle. Asiakkaan luonnolli-

seen tukiverkostoon kuuluvat ihmiset voivat myös olla tuen tarpeessa. (Vilen ym. 2008, 

58). 

 

David Howen (2002, 170- 171) mukaan sosiaalityö on perusolemukseltaan psykososiaa-

lista työtä, jos sillä tarkoitetaan ihmisen kokemuksen aluetta, joka muodostuu yksilölli-

sen psykologisen vuorovaikutuksen ja sosiaalisen ympäristön välillä. Psykososiaalisessa 

työssä ollaan samanaikaisesti kiinnostuneita sekä yksilöstä että heidän sosiaalisen ym-
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päristön laatua kohtaan. Kirjoittajan mukaan on tärkeä tutustua kaikkiin ihmisten väli-

siin psykososiaalisiin funktioihin. 

 

Kaikkein selkeimmin ja johdonmukaisimmin psykososiaalista lähestymistapaa on käsi-

tellyt Hollis (1964). David Howe tuo teoksessaan Hollisi:n käyttävän Freudin psykolo-

gian ”psyko” lähestymistapaa, ja sosiaalisten järjestelmien teoriaa kehittäessään sosiaa-

lista ulottuvuutta käytäntöön. Psykologiassa, erityisesti kehitys- ja kliinisen psykologian 

alalla, psykososiaalinen näkökulma kehittyy ja laajenee jatkuvasti. Psykologiselle oppi-

aineelle psykososiaalisella näkökulmalla on tärkeä merkitys ihmisten psykologisen ke-

hityksen ja käytöksen ymmärtämisessä erilaisissa sosiaalisissa ja kulttuurisissa konteks-

teissa. (Mt., 2002, 171; ks. esim. Rutter & Smith1995,4). 

 

Case workin perusajatus on sosiaalityön pioneerin Mary Richmondin (1917, 368) mu-

kaan ihmisten erilaisuus ja sosiaalityön ammatillisuutta on tunnistaa tämä ihmisten eri-

laisuus ja sitä kautta heidän erilaiset tarpeensa. Hän käyttää käsitettä laajempi persoo-

nallisuuden teoria, johon hän sisällyttää sen, että sosiaalityöntekijän tulee perehtyä ih-

misten sosiaalisiin suhteisiin ymmärtääkseen heidän erilaisuuttaan ja parantaakseen hei-

dän vaikeuksiaan. (mt. 369-370,).  Timo Toikon (2001, 135) mukaan richmondilaisen 

case workin teoriaperusta on sosiaalipsykologiassa ja sen erityisenä kohteena ovat sosi-

aaliset verkostot. Sosiaalityö on prosessi, jossa tietoisesti vaikutetaan yksilön ja hänen 

sosiaalisen ympäristön väliseen suhteeseen. Richmondin (1922, 90) mukaan sosiaalinen 

ympäristö ymmärretään laajasti ja se tarkoittaa kaikkea, jolla on vaikutusta yksilön 

emotionaaliseen, psyykkiseen ja hangelliseen elämään. Siihen sisältyy ajatus siitä, että 

ihmisillä on mahdollisuus sosiaalisiin suhteisiin. (Mt., 130- 134).  

 

Toikko (1997, 180- 181) määrittelee psykososiaalisen sosiaalityön kasvokkaiseen vuo-

rovaikutukseen perustuvaksi auttamistyöksi, joka asettaa sosiaalityöntekijän ammatilli-

suudelle erityisiä vaatimuksia. Riitta Granfeldin (1993, 177) mukaan Ruotsista Suo-

meen tullut psykososiaalinen työ voidaan määritellä kapeasta näkökulmasta sosiaalityön 

erikoisalueeksi tai laajassa merkityksessä se voidaan ymmärtää kokoavana nimikkeenä 

kaikelle ihmisten kanssa tehtävälle työlle.  Simo Koskisen (1989, 27) näkemyksen mu-

kaan psykososiaalisen työn määrittely monista näkökulmista kertoo tämän työmuodon 

ymmärtämistä sosiaalityön perussuuntauksena, jossa yhdistellään erilaisia lähestymista-

poja.  
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Malcolm Paynen (2005, 75) mukaan psykososiaalinen tutkii ihmisen elinkaarta biologi-

sen, psyykkisen ja yhteisöllisen kokonaisuuden kautta ja nämä ovat kiinteässä yhteydes-

sä toisiinsa. Howen (2002, 171) mukaan tutkittaessa kaikkia näkökulmia psykososiaali-

sessa toiminnassa voidaan käyttää apuna psykologian ja ympäristön välistä perusdyna-

miikkaa. Tämä tarjoaa sosiaalityöntekijälle vahvan teoreettisen pohjan, joka ohjaa kaik-

kia näkökulmia käytäntöön. Sosiaalityössä keskeisiä työskentelyn paikkoja ovat kriisit 

ja niiden läpikäynti ihmisten kanssa. Vaikka terveyssosiaalityöntekijä ei tee terapiatyötä 

sanan varsinaisessa merkityksessä, työntekijä tarvitsee näiden teorioiden ammatillista 

tietoperustaa ja ymmärrystä voidakseen arvioida asiakkaiden tilannetta. Tony Dunder-

felt (1995, 214) mukailee Erik Eriksonin ajattelua siitä, että teoreettisen ajattelun perus-

tana on näkemys ihmisestä biologisten, psyykkisten ja yhteisöllisten (sooma-psyyke-

eetos) tapahtuminen kokonaisuudesta, jotka täydentävät toisiaan ja ovat toistensa kanssa 

kiinteässä vuorovaikutuksessa. (Mt., 214.)  

 

Psykodynaamisella tiedolla on merkitystä ihmisen persoonallisuuden ymmärtämisessä. 

Se auttaa ymmärtämään asiakkaan ajattelua, tunteita ja toimintaa. Psykodynaaminen 

tieto antaa sosiaalityöntekijälle perspektiivin sekä käsitteitä, jotka mahdollistavat inhi-

millisen kokemuksen ja kärsimyksen ymmärtämisen. (Granfeldt 1993.) Psykososiaali-

nen työ on luonteeltaan ongelmanratkaisuprosessin läpiviemistä, ja siinä työntekijältä 

edellytetään empatiataitoja ja taitoa kuunnella. Tämä edellyttää sosiaalityöntekijältä 

välittämistä ja aitoa vuorovaikutussuhdetta asiakassuhteessa sekä taitoa käyttää tukea ja 

kontrollia sopivassa suhteessa. (Richmondt 1917, 1922.) Kaarina Mönkkönen (2007, 

100) tuo esille, että psykososiaalisessa työssä korostuu kumppanuus, asiakaskeskeisyys 

sekä dialogisuus, johon liittyy ihmisen näkeminen aktiivisena toimijana.  

 

Toikon (2009, 285- 286) mukaan, sosiaalityön suhde psykologisiin teorioihin on on-

gelmallinen. Osin on korostettu, että sosiaalityö vain lainaa psykoteorioita omaan teo-

riaperustaansa ja niillä on vain avustava asema sosiaalityön tiedonmuodostuksessa. 

(Mt., 285- 286.) Terveyssosiaalityössä ihminen nähdään psykososiaalisena kokonaisuu-

tena, ja jo tämä edellyttää psyykkisen ja sosiaalisen yhdistymistä ja tuntemista työnteki-

jältä. Tämä korostuu erityisesti silloin, kun työssä kohdataan kuolevia asiakkaita, tämä 

korostuu. Vakava sairastuminen on prosessi, joka koskettaa ihmisen monia elämänaluei-

ta - asumista, arkiselviytymistä, perhesuhteita, toimeentuloa, fyysisiä ja psyykkisiä voi-

mavaroja. Nämä sairastumisen aiheuttamat muutokset edellyttävät asioiden uudelleen 

järjestelyä ja muotoutumista tai sopeutumista pysyviin muutoksiin. Terveyssosiaalityön-
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tekijän tehtävänä onkin asiakkaan sosiaalisen elämäntilanteen kartoittaminen yhdessä 

asiakkaan ja hänen lähiomaistensa kanssa. Tällainen selvittelyprosessi antaa hyvän 

mahdollisuuden psykososiaalisen tuen antamiseen sairauden muutosvaiheiden aikana. 

Psykososiaalinen tuki auttaa asiakasta saamaan käyttöön omat voimavarat, sopeutumaan 

sairauteen ja selviytymään muuttuneessa elämäntilanteessa. (Ruotsalainen 2003, 111- 

113, 120.)  



35 

 

5. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

Tutkimukseni tehtävänä on halu selvittää terveyssosiaalityöntekijöiden kokemuksia 

kuolevan asiakkaan kohtaamisesta. Olen kiinnostunut erityisesti siitä, miten työntekijät 

ovat kokeneet kuolevan asiakkaan kohtaamisen ja millaisena sosiaalityön asiantuntijuus 

näyttäytyy osastolla, jossa kuolema on läsnä. Lisäksi olen kiinnostunut siitä, millaista 

tukea terveyssosiaalityöntekijät kokevat antavansa asiakkaille. Tutkimusta, jossa asian-

tuntijuutta peilataan terveyssosiaalityöntekijöiden kokemuksien kautta kuolevan asiak-

kaan kohtaamisen näkökulmasta, ei ole aikaisemmin tehty.  

 

Tausta ajatuksena tutkimuksessani on, että terveyssosiaalityöntekijän työ pohjautuu 

sosiaalityön perimmäisiin ajatuksiin ja määritelmiin työn luonteesta, eikä sosiaalityön 

luonne muutu vaikka sosiaalityötä tehdään sairaalaympäristössä. Lisäksi taustalla on 

ajatus, että terveyssosiaalityössä korostuvat sosiaalityön eri osa-alueet ja asiakkailla on 

erilaisia odotuksia työntekijää kohtaan kuin esimerkiksi lastensuojelun sosiaalityössä. 

Se missä ympäristössä sosiaalityötä tehdään tuo oman erityisyyden sosiaalityöhön. 

 

Tutkielman taustalla on oletus siitä, että kuoleman kohtaaminen on prosessi, joka vaatii 

ihmisiä yleisesti käsittelemään ja rakentamaan elämäänsä uudelleen. Näin ajateltuna 

kuoleman kohtaaminen saattaa olla myös terveyssosiaalityöntekijälle haasteellinen ko-

kemus, johon liittyy työntekijän oman ammatillisuuden sekä tunteiden käsittelyä.  

 

Tutkimuskysymykseni ovat:  

 

1. Miten terveyssosiaalityöntekijät kokevat kuolevan asiakkaan kohtaamisen ja mi-

tä se edellyttää terveyssosiaalityöntekijältä? 

2. Millaisena terveyssosiaalityöntekijän asiantuntijuus näyttäytyy kuolevan asiak-

kaan kanssa työskenneltäessä?  

3. Mitä tukea terveyssosiaalityöntekijä antaa asiakkaalle?  

 

5.1 Metodologia ja näkemys tiedon luonteesta 

 

Tutkimukseni on laadullinen ja aineistolähtöinen. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään 

ymmärtämään inhimillisen elämän sellaisia alueita, jotka koskevat syvästi ihmisen ko-
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kemuksia ihmisenä olemisesta (Hämäläinen 1987, 2). Laadullisen tutkimuksen tavoite 

on kuvata ilmiötä tai tapahtumaa sekä ymmärtää ihmisen toimintaa. (Tuomi & Sarajärvi 

2004, 87). Tässä tutkimuksessa terveyssosiaalityöntekijät ovat keskeisiä tiedonlähteitä. 

Ihmistieteissä käytetään yleensä laadullisia menetelmiä, koska laadullisen tutkimuksen 

avulla saadut tulokset liittyvät kokemustodellisuuteen ja tavoitteena on ymmärtää tutkit-

tavan elämän todellisuutta ja siihen liittyviä kokemuksia yksittäisen ihmisen näkökul-

masta käsin (Savukoski 2008, 48).  

 

Tieteellinen ihmiskäsitys on ontologinen käsitys ihmisestä eli siitä, mitä ihminen on ja 

se kertoo sen millaiseksi ihmisen ymmärrämme. Empiirisessä tutkimuksessa sillä tar-

koitetaan tutkimuskohdetta koskevia edellyttämiä ja oletuksia, jotka ovat mukana kun 

tutkija rajaa kohteen, asettaa hypoteeseja tai valitsee menetelmänsä. Se millaiseksi ih-

miskäsityksen ymmärrämme suuntaa tapaamme kohdata ja kohdella ihmisiä. Yleiskie-

lessä ihmiskäsityksellä tarkoitetaan perusasennoitumista ihmiseen ja se vaikuttaa mei-

dän yksilöllisiin ihmissuhteisiin. Ihmisten kanssa työskenneltäessä ihmiskäsityksen tuli-

si olla tieteellinen koska se on tiedostettu, rationaalinen, selkeä ja näiden vuoksi joh-

donmukaisemmin käsiteltävissä. Yleinen ihmiskäsitys on pääosiltaan tiedostamaton, 

subjektiivisesti välittynyt ja siksi se vastustaa helposti muutoksia. (Rauhala 1985, 13, 

55.) Tässä tutkimuksessa ihmiskäsitys perustuu Lauri Rauhalan holistiseen ihmiskäsi-

tykseen ja ihminen nähdään tajunnallisena, kehollisena ja situationaalisena kokonaisuu-

tena, jolloin ihmiseen ajatellaan vaikuttavat myös sairastumisen hetkellä monenlaiset 

asiat jotka vaikuttavat siihen miten ja millaista tukea he toivovat työntekijöiltä.  

 

Lauri Rauhalan (1995, 87) holistisessa ihmiskäsityksessä korostuu moneuden ja yksey-

den yhteensovittaminen ja sitä sanotaan monopluralistiseksi ihmiskäsitykseksi. Lauri 

Rauhala on saanut vaikutteita ihmiskäsitykseensä Edmund Husserlin ja Martin Heideg-

gerin ajatuksista. Husserlin vaikutusta on fenomenologinen näkemys ihmisen tajunnalli-

suudesta eli hänen kokemuksen konsituution analyysi. Heideggerin vaikutusta puoles-

taan on ollut hänen suorittama olemisen analyysi eli käsitys ihmisen olemisesta ja maa-

ilmaan kietoutumisesta. Näiden vaikutusten perusteella Rauhala on yhdistänyt sekä sel-

keyttänyt yhtenäisen filosofisen näkemyksen kokonaisvaltaisesta ihmisestä. (Rauhala 

1993, 109- 112.)  

 

Holistisessa ihmiskäsityksessä olemassaolon perusmuodot nimetään termeillä tajunnal-

lisuus, kehollisuus ja situationaalisuus. Näillä kaikilla perusmuodoilla on oma rakenne 
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ja tehtävä sekä sitä kautta oma itsenäisyytensä. Olemusmuodot kietoutuvat väistämättä 

toisiinsa ja ne edellyttävät toisen olemassaolon. Näiden yhteen kietoutumisesta syntyy 

ihmisen kokonaisuus, joka ei ole homogeenisuutta, vaan näiden olemuspuolien yhteis-

peliä. (Rauhala 1985, 25; Rauhala 1995, 86- 87.)  

 

Rauhalan ihmiskäsityksessä kehollisuus tarkoittaa olemassaoloa aineellis- orgaanisena 

tapahtumana ja sille on ominaista fyysinen kosketettavuus. Tämä muoto on olemassa 

konkreettisesti eli ihminen on maailmassa olemassa kehona ja jokaisen keho on erilai-

nen kantaen mukanaan kaikkea mitä on aikaisemmin kokenut. Kehollinen tapahtuma 

voi tulla tajunnallisen kokemisen kohteeksi.  (Rauhala 1985, 30–32, 39–40; Rauhala 

1995, 87.) 

 

Rauhalan ihmiskäsityksessä situationaalisuudella ihmisen olemassaolon muotona tar-

koitetaan ihmisen kietoutuneisuutta todellisuuteen oman ainutlaatuisen elämäntilanteen-

sa kautta. Situaatio on kaikkien niiden seikkojen kokonaisuus, joihin ihminen on suh-

teessa. Situaation rakennetekijöistä osa määräytyy kohtalon omaisesti, eikä ihminen ole 

itse voinut vaikuttaa siihen mihin hän on syntynyt. näitä ovat esimerkiksi vanhemmat, 

geenit, rotu, kansalaisuus, yhteiskunta ja kulttuuri. Ihminen ei ole myöskään aina vas-

tuussa niistä asioista, esimerkiksi onnettomuuksista, joita häntä saattaa kohdata. Situa-

tionaalisuus ymmärretään ainutkertaiseksi, koska kun kaikki nämä mahdollisuudet ja 

situaation tekijät kootaan yhteen, ei ole ketään toista, jonka situaatio on samanlainen. 

Situaation kokonaisuus muuttuu jatkuvasti ihmisen toiminnan seurauksena ja siitä riip-

pumatta. Vähäiseltäkin näyttävä muutos voi aiheuttaa monenlaisia kerrannaisvaikutuk-

sia.  (Rauhala 1985, 33, 36.)  

  

Tajunta taas käsitetään inhimillisen kokemisen kokonaisuudeksi, jonka perustavanlaa-

tuinen rakenne on mielellisyys. Mielen avulla ymmärrämme, tiedämme, tunnemme, 

uskomme ja uneksimme asiat sekä ilmiöt joksikin. Mieli on merkityksen antaja, joka 

koetaan ja se ilmenee elämyksessä. Mieli ja elämys ovat aina yhdessä ja ne ovat tajun-

nallisen tapahtumisen perusyksikköjä. Mielen asettuessa suhteeseen jonkin sellaisen 

objektin kuten asian kanssa, syntyy merkityssuhde. Tällöin ihminen on ymmärtävällä 

tavalla suhteessa situaatioonsa. Myös tajunnallisuuden tasolla tapahtuu tällaista tiedos-

tamista ja vanha kokemustausta toimii ymmärtämisen välineenä, johon sulautuessa uusi 

mieli organisoituu merkityssuhteeksi. Vanhaa kokemustaustaa siinä ominaisuudessa, 
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kuin se on uutta mieltä ”tulkitseva” ja ”sijoittava”, kutsutaan horisontiksi. (Rauhala 

1985, 27, 29.) 

 

 

5.2 Tapaustutkimus terveyssosiaalityössä 

 

Päivi Eriksson ja Katri Koistinen (2005, 13) tuovat esille ”Monenlainen tapaustutki-

mus” – artikkelissaan tapaustutkimuksen olevan monimuotoinen tutkimuksellinen lä-

hestymistapa, jota voidaan luonnehtia tutkimusstrategiaksi. Tämän vuoksi tapaustutki-

mus on enemmän lähestymistapa kuin aineiston keruun tai analyysin menetelmä. Ta-

paustutkimukselle on vaikea antaa kattavaa määritelmää ja ainoa yhdenmukaisuus onkin 

se, että tapaustutkimuksessa tarkastellaan yhtä tai useampaa tapausta, jonka määrittely, 

analysointi sekä ratkaisu ovat tutkimuksen keskeinen tavoite. (ks. myös Syrjälä & 

Numminen 1988, 7- 8.). 

 

Robert Yin:n (1983, 23) mukaan ” tapaustutkimus on empiiristä tutkimusta, joka mo-

nenlaiset todistusaineistoa käyttäen tutkii nykyistä tapahtumaa tai ilmiötä sen omassa 

ympäristössä, josta ilmiö ei ole selvästi erotettavissa”. (Mt,. 23) Tapaustutkimus kohdis-

tuu nykyisyyteen ja se tapahtuu todellisissa tilanteissa, joita tutkija ei pysty keinotekoi-

sesti järjestämään. Lähtökohtana tapaustutkimuksella on yksilöiden kyky tulkita inhi-

millisen elämän tapahtumia ja muodostaa merkityksiä siitä maailmasta, jossa ihminen 

toimii. (Syrjälä & Numminen, 1988, 7-8.)   

 

Tapaustutkimus voi olla hyvinkin erilaista ja ne eroavat toisistaan keskeisen tavoitteen 

tai toteutuksen perusteella. Etnografisessa tapaustutkimuksessa tavoitteena on toimin-

nan ymmärtäminen ja ulkopuolisten selitysten laadinta tapausta koskeville syy-

seuraussuhteille eikä tutkimus lähde kohteena olevien ihmisten tarpeista. Etnografisessa 

tapaustutkimus edellyttää pitkää kenttätyöskentelyyn perustuvaa osallistuvaa havain-

nointia. Evaluatiivisessa tapaustutkimuksessa tapauksista hankitaan syvää tietoa, jonka 

avulla voidaan määritellä käytettävien toimintatapojen tai instituution arvoja. Toiminta-

tutkimuksessa tavoitteena taas on omaan käytäntöön vaikuttaminen ja tutkittavan ilmiön 

kehittäminen palautteen avulla. (Syrjälä & Numminen, 1988, 23.)  

 

Eriksonin ja Koistisen (2005, 5) mukaan tapaustutkimus pohjautuu erilaisiin tieteenfilo-

sofisiin lähtökohtiin, teoreettisiin ja metodologisiin näkökulmiin sekä menetelmällisiin 
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valintoihin sen mukaan mikä on tutkimusala. Tästä johtuen tapaustutkimuksella voi olla 

erilaisia tavoitteita kuten tapauksen ymmärtäminen, tiheän kuvauksen tuottaminen, mo-

nimutkaisten ilmiöiden tai tapahtumien selittäminen, uusien teoreettisten ideoiden tai 

hypoteesien tuottaminen. Monet tutkijat ovat eritelleet tapaustutkimuksen tyyppejä, joi-

ta eritellään sen mukaan mitä tutkimuksella tavoitellaan. Kirjallisuudessa usein esitetty-

jä jaotteluita ovat Itsessään arvokas, välineellinen ja kollektiivinen tapaustutkimus, ku-

vaileva tapaustutkimus, selittävä tapaustutkimus, eksploratiivinen ja uutta teoriaa kehit-

tävä tapaustutkimus.  (Mt,. 2005, 5, 9-14.) 

 

Tapaustutkimukset voidaan jakaa myös klassiseen (intensiiviseen) ja uudempaan (eks-

tensiiviseen) tapaustutkimukseen. Intensiivisessä tapaustutkimuksessa tavoitteena on 

ainutlaatuisen ja teoreettisestikin mielenkiintoisen tapauksen kuvaus, tulkinta sekä ym-

märtäminen. Intensiiviselle tapaustutkimukselle on tyypillistä, että se tarkastelee tapaus-

ta nimenomaan tutkittavien näkökulmasta ja tapauksen kontekstin kuvaus on tärkeää. 

Intensiivisen tapaustutkimuksen tavoitteena on tuottaa hyvä tarina elävästä elämästä ja 

tarina on hyvä, jos tekee tapauksen ymmärrettäväksi. Tutkija on aktiivinen tulkitsija, 

joka rakentaa tapauksen tutkimusraportissaan valitsemillaan kriteereillä tietynlaiseksi ja 

päättää mikä tapauksessa on erityisen kiinnostavaa. Tulkinnassa käytetään materiaalina 

tutkimukseen osallistuvien kokemuksia ja sen haasteena onkin yhdistää teoreettisia kä-

sitteitä empiiriseen analyysiin tavalla, joka kiinnostaisi lukijaa. Ekstensiivisessä tapaus-

tutkimuksessa etsitään yhteisiä ominaisuuksia, yleisiä malleja ja uusia teoreettisia ideoi-

ta ja käsitteitä usean tapauksen vertailun avulla. Ekstensiivisessä tapaustutkimuksessa 

tyypillistä on useita tapauksia vertaileva ja selityksiä etsivä näkemys, jonka tarkoitukse-

na on muihin tapauksiin yleistettävien teoreettisten ideoiden, käsitteiden ja selitysmalli-

en kehittäminen. (Erikson & Koistinen 2005, 5, 9, 15-16. ) 

 

Tutkimuksella on aina tarkoitus tai tehtävä, joka voi olla kartoittava, kuvaileva, selittävä 

tai ennustava. Yhteen tutkimukseen voi sisältyä useita tarkoituksia ja ne voivat myös 

muuttua tutkimuksen edetessä. Tapaustutkimuksen etu on sen joustavuus ja tapaustut-

kimusta voidaan tehdä niin selittävänä, kuvailevana kuin kartoittavanakin tutkimuksena. 

Hirsjärvi ym.2000, 127–128; Yin 2009, 2–3, 8.) 

 

Tapaustutkimus on yksi monista sosiaalitieteiden tutkimusstrategioista. Tapaustutki-

muksessa pyritään keräämään yksityiskohtaista tietoa yksittäisestä tapauksesta tai pie-

nestä joukosta toisiinsa suhteessa olevia tapauksia. Tutkittava tapaus voi sisältää pää-
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töksiä tai ratkaisuja, yksilöitä, organisaatioita, prosesseja, ohjelmia, naapuruksia, insti-

tuutioita ja jopa tapahtumia. (Hirsjärvi ym. 2000, 120–123; Yin 2009, 2, 17–19.) Ta-

paustutkimuksessa tarkastellaan tietyssä ympäristössä toimivien yksityisten ihmisten tai 

ihmisryhmien arkielämää, eri ulottuvuuksia ja tapahtumia. (Hirsjärvi ym. 2000, 125.) 

Tapaustutkimuksen luonteeseen kuuluu pyrkimys ymmärtää tapausta mahdollisimman 

syvällisesti (Metsämuuronen 2006, 91). Tässä tutkimuksessa tapaustutkimuksen koh-

teena ovat erikoissairaanhoidon terveyssosiaalityössä toimivien terveyssosiaalityönteki-

jöiden omat kokemukset asiakkaan kohtaamisesta osastolla, jossa kuolema on läsnä 

sekä heidän kokemukset asiantuntijuudesta ja tuen antamisesta.  

 

Tutkielmani tarkoituksena on saada yksityiskohtaista tietoa siitä, miten terveyssosiaali-

työntekijät kokevat kuolevan asiakkaan kohtaamisen ja mitä asiantuntijuus työntekijän 

näkökulmasta on. Tutkimukseni paikantuu sosiaalityöntekijän työhön sairaalaympäris-

tössä. Tapaustutkimus valitaan usein menetelmäksi silloin, kun halutaan ymmärtää koh-

detta syvällisesti ja huomioida siihen liittyvä yhteys eli konteksti, joka tässä tutkielmas-

sa on terveyssosiaalityö. Leena Syrjälän ja Merja Nummisen (1988, 8-9) teoksen ta-

paustutkimus kasvatustieteessä, mukaan tapaustutkimuksessa lähtökohtana on yksilöi-

den kyky tulkita inhimillisen elämän tapahtumia ja muodostaa merkityksiä siitä maail-

masta, jossa toimitaan. Näitä ilmiöiden merkityksi on tarkasteltava aina omassa kon-

tekstissa toisin sanoen omassa ympäristössä. (Mt., 8-9.) Tästä näkökulmasta katsottuna 

tutkielmani on tapaustutkimusta ja tapauksena on viisi terveyssosiaalityöntekijää, jotka 

tuovat esiin oman kokemuksen kuolevan asiakkaan kohtaamisen kokemuksistaan. Ter-

veyssosiaalityöntekijöiden kokemusta tarkastelen siinä ympäristössä, jossa sosiaalityön-

tekijät työskentelevät. Ympäristö on sairaalan osasto, jossa kuolema on läsnä. Tavoit-

teenani on saada tietoa sairaalan syöpäosastolla työskenteleviltä työntekijöiltä itseltään, 

koska vain heillä on syvällistä kokemusta siitä, millaista on kohdata kuoleva asiakas ja 

mitä asiantuntijuutta täällä työskenteleviltä odotetaan.  

 

Teoriaosuudessa olen kuvannut terveyssosiaalityön toimintaympäristöä. Kuvailemalla 

olen pyrkinyt luomaan ymmärrystä paitsi toimintaympäristöstä myös siitä asiantunti-

juudesta, mitä työntekijältä odotetaan. Tämän tarkoitus on ollut taustoittava tieto ympä-

ristöstä. Tämän osalta tutkimusta voidaan sanoa kuvailevaksi ja osittain kartoittavaksi. 

Tutkielmani keskeisenä tarkoituksena on kuitenkin tuoda esille terveyssosiaalityönteki-

jän kokemuksia tutkittavasta aiheesta, kuolevan asiakkaan kohtaamisesta, joka edellyt-

tää tutkielmaltani myös muun kuin toimintaympäristön kartoittamista. Tutkittavien ko-
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kemusten kuvaaminen ja niiden ymmärtäminen sekä aiheen tarkastelu nimenomaan 

tutkittavien näkökulmasta taas viittaa Eriksonin ja Koistisen (2005, 15-16) esiin tuo-

maan intensiiviseen tapaustutkimukseen. Perehtyminen tapaustutkimuksen moniin lä-

hestymistapoihin tutkimuksen tarkoituksen mukaan sai minut vakuuttuneeksi siitä, että 

tutkimustani ei voi sitoa tiukasti tietyn tyyppiseen tapaustutkimukseen vaan siinä on 

piirteitä myös etnografisesta tapaustutkimuksesta, koska käytän omia havaintoja tiedon 

muodostuksen tukena toiminnan ja kontekstin ymmärtämisessä.  

 

Aineistolähtöisen tutkimuksen tavoite on kuvata ilmiötä tai tapahtumaa sekä ymmärtää 

toimintaa. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 87.) Valitsin aineistolähtöisen tutkimuksen, koska 

tutkin työntekijöiden kokemuksia osastolla, jossa on vakavan sairauden kohdanneita 

ihmisiä. Aineistolähtöinen tutkimus on tarpeen, silloin kun tarvitaan tietoa tietyn ilmiön 

olemuksesta. Tutkimus etenee yksittäisistä havainnoista yleisiin väitteisiin. (Eskola & 

Suoranta 1996, 13.) Tutkimuksessani aineistolähtöisyys näkyy siten, että aineiston ana-

lyysin jälkeen olen tarkistanut teoriaa ja tuonut siihen aineistosta nostamiani lisäyksiä. 

Tarkoitukseni on saada yksityiskohtaista ja intensiivistä tietoa tutkittavasta ilmiöstä.  

 

 

5.3 Aineistonkeruu  

 

Tutkimustiedon keräsin henkilöiltä terveyssosiaalityöntekijöiltä, joilla on omakohtaista 

tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmäksi valitsin avoimen 

haastattelun. Avoin haastattelu voi olla olemukseltaan lähes keskustelua, jolloin haastat-

telija ei välttämättä ohjaile keskustelua, vaan aiheen muutos lähtee haastateltavasta it-

sestään. Avointa tutkimuskysymysten teemoihin suunnattua haastattelua käytetään sil-

loin, kun aihe pohjautuu henkilökohtaisiin asioihin. ( Metsämuuronen, 2006, 115; Tuo-

mi & Sarajärvi 2004, 87.) Avoin haastattelu antoi haastateltaville mahdollisuuden tuoda 

aihepiiriin sisältyviä asioita esille mahdollisimman vapaasti.  

 

Tutkimukseeni haastattelin erikoissairaanhoidon syöpäosaston terveyssosiaalityönteki-

jöitä. Haastateltavani ovat kaikki sairaalan palliatiivisen osaston työntekijöitä.  Olin 

puhelimitse yhteyttä kaikkiin Suomen yliopistollisten keskussairaaloiden syöpäosasto-

jen yksiköiden sosiaalityöntekijöihin ja kartoitin heidän halukkuutta haastateltavaksi 

tutkimukseeni. Kaikki työntekijät suhtautuivat myönteisesti haastattelupyyntööni ja so-

vimme haastatteluajan heidän itsensä valitsemaan paikkaan. Lähetin haastattelulomak-
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keen (LIITE 2) haastateltaville ennen haastattelua, jotta he voivat tarvittaessa pohtia 

omaa osallistumistaan.  

 

Avoimessa haastattelussa käytetään avoimia kysymyksiä ja vain ilmiö, josta keskustel-

laan, on määritelty. Haastattelijan tehtävänä on syventää haastateltavan vastauksia ra-

kentamalla haastattelun jatko saatujen vastausten varaan. Avoimessa haastattelussa ko-

rostuu tutkittavan ilmiön mahdollisimman perusteellinen avaaminen. Tutkija ei määrää 

sitä, mikä on tärkeää, vaan tutkittavan ilmiön ainutkertaisuus pyritään selvittämään. 

(Tuomi & Sarajärvi 2004, 78.) Avoimella haastattelulla pyrin saamaan riittävän laajasti 

aineistoa ymmärtääkseni terveyssosiaalityöntekijän kokemusta asiantuntijuudesta, kuo-

levan asiakkaan kohtaamisesta sekä tuen antamisesta. Tähän tavoitteeseen en olisi pääs-

syt, mikäli olisin rajannut haastattelun tiukkoihin sisällöllisiin teemoihin tai yksittäisiin 

kysymyksiin. Tein haastattelurungon (LIITE 2) ennemminkin itselleni kuin haastatelta-

villeni tueksi.   

 

Haastattelurungon rakensin tutkielmani aihealueiden pohjalta, jolloin runko sisältää 

tutkielmani kannalta oleellisia ilmiöitä kuten asiakkaan kohtaaminen, jota syvensin kuo-

levan asiakkaan kohtaamiseen sekä asiantuntijuuteen ja tuen antamiseen. Haastatteluti-

lanteessa haastateltavat ohjasivat keskustelua sisällöllisesti eri aihealueiden sisällä ja 

tein heidän keskustelun pohjalta tarkentavia kysymyksiä. Tutkijana huolehdin enem-

mänkin siitä, että nämä eri aihealueet tulivat käsiteltyä enkä ohjannut yhden aihealuees-

ta keskustelua sisällöllisesti. Näin halusin varmistaa, että haastateltavien ääni tuli esille 

haastatteluista. Haastattelutilanteissa kokoamaani runkoa käsiteltiin vain löysästi ohje-

runkona.  

 

Tutkimukseni sain yhteensä viisi haastateltavaa, jotka kaikki olivat naisia. Tutkimuksen 

aineistonkeruun aloitin helmikuussa 2013. Haastattelut tein haastateltavien valitsemassa 

paikassa, heidän työpaikoillaan, sosiaalityöntekijöiden työhuoneissa.  Vain yksi haasta-

teltavistani oli minulle entuudestaan tuttu, vaikka toimimmekin työssämme samalla ter-

veyssosiaalityöntekijöiden tehtäväkentillä eri sairaaloiden syöpätautien osastoilla. En-

nen haastattelun aloittamista kerroin vielä lyhyesti itsestäni ja opinnoistani sekä tutki-

muksen tarkoituksesta. Ajallinen kesto yhtä haastattelukertaa kohti oli noin 1 tunti. 

 

Nauhoitin kaikki haastattelut. Aineistoksi sain kaikkiaan 35 sivua litteroitua tekstiä. 

Yksi haastattelu oli noin 5-9 sivua litteroitua tekstiä. Litteroinnin tein tarkasti, joka tar-
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koittaa, että kirjoitin kaikki haastattelut sanasta sanaan. Haastattelutilanteet olivat rau-

hallisia ja niissä vallitsi avoin vuorovaikutteinen tunnelma, joka mahdollisti haastatelta-

vien vapaatakin pohdintaa aihealueisiin liittyen. Haastateltavista kolmella oli pitkä ura 

sosiaalityöntekijänä, 25- 30 vuotta. Yksi haastateltava oli ollut sosiaalityöntekijänä 18 

vuotta, josta syöpätautien osastolla 4 vuotta. Yksi haastateltava oli ollut koko työuransa 

eli 9 vuotta terveyssosiaalityöntekijänä.  

 

Syrjälän ja Nummisen (1988, 77 - 78) mukaan tapaustutkimuksen toteutus vaihtelee 

huomattavasti tilanteesta riippuen, yhteistä kuitenkin on, että tutkittavasta ilmiöstä koo-

taan monenlaista tietoa ja keskeinen ero muihin tutkimustyyppeihin nähden on aineis-

tonhankinnan monipuolisuus. Olennaista on, että samaa asiaa tutkitaan moni metodises-

ti, jolloin tiedot täydentävät toisiaan. Tästä näkökulmasta täydennänkin tutkimusaineis-

toani ottamalla mukaan omat kokemukseni ja havaintoni palliatiivisen osaston sosiaali-

työntekijänä.  

 

Kirjallisuudessa yhdeksi aineistonkeruun menetelmäksi on mainittu kenttätyö, jonka 

yksi menetelmä on osallistuva havainnointi. Olen itse ja työskentelin myös tutkimuksen 

tekemisen aikana terveyssosiaalityön kentällä ja tein tästä näkökulmasta havaintoja use-

an vuoden ajan työstä sekä kokemuksista liittyen tutkittavaan aiheeseen. Tämä oma ko-

kemusta ja havainnointi on toiminut tausta ymmärryksenä tutkimuksessani ja tätä kautta 

olen muodostanut taustaoletuksia tutkielmaani. Tämä tuo tutkimukseeni etnografisen 

tapaustutkimuksen piirteitä. Kirjallisuudessa monet kirjoittajat ovat ottaneet kantaa sii-

hen voiko tutkija lähteä kentälle, joka on hänelle entuudestaan tuttu. Tämän pohdinnan 

taustalla on ajatus siitä, että vieraalla kentällä tutkijalla katsotaan olevan paremmat 

mahdollisuudet havaita kohteena olevan tapauksen arkielämää ja yksityiskohtia. (Syrjä-

lä & Numminen 1988, 86-87;  Wilson 1977,23; Wolcott 1975, 115.) Toisaalta monet 

kirjoittajat ovat myös sitä mieltä, että joissakin tutkimuksissa tutkijalle voi olla myös 

hyötyä siitä, että kenttä on tuttu.  Tällöin tutkijan näkökulma on lähempänä tutkittavan 

näkökulmaa ja tutkija on itse tietojen tärkein koontiväline, jonka on kokemustensa pe-

rusteella pystyttävä kuvaamaan ilmiötä niin hyvin, että vieras henkilö voi tutkimuksen 

perusteella ymmärtää yhteisöä.  (Syrjälä & Numminen 1988, 86-87, 90 - 91.) Tämän 

vuoksi olen tehnyt rohkean valinnan aineistonkeruun suhteen, enkä ole lähtenyt teke-

mään havainnointia tätä tutkielmaani varten uudelleen muihin sairaalan terveyssosiaali-

työn yhteisöihin vaan käyttänyt jo olemassa olevaa omaa havainnointia ymmärryksen 

taustalla.  
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5.4 Tutkimuksen analyysi 

 

Analyysimenetelmänä käytin laadullisen aineiston analyysia, jossa aineistoa tarkastel-

laan kokonaisuutena. Analyysin tarkoitus on luoda sanallinen ja selkeä kuvaus tutkitta-

vasta ilmiöstä.  Analyysiyksiköt eivät ole etukäteen sovittuja tai harkittuja, vaan valitaan 

aineistosta tutkimuksen tarkoituksen ja tehtävänasettelun mukaisesti (Tuomi & Sarajär-

vi 2004, 97, 110). Aineistolähtöinen analyysi tarkoittaa pelkistetyimmillään sitä, että 

teoria rakennetaan empiirisestä aineistosta käsin (Eskola & Suoranta 2000, 19). 

 

Laadullisessa tutkimuksessa aineiston analysoinnin tavoitteena on löytää keskeiset 

ydinkategoriat (ilmiöt), perusulottuvuudet (laadut), jotka kuvaavat tutkittavaa kohdetta 

ja joiden varaan tutkimustulosten analysointi voidaan rakentaa. Laadullinen analyysi 

koostuu havaintojen pelkistämisestä ja arvoituksen ratkaisemisesta. Käytännössä nämä 

vaiheet nivoutuvat toisiinsa. Pelkistämisessä erilliset raakahavainnot yhdistellään pie-

nemmiksi havaintojen joukoksi etsimällä havaintojen yhteinen piirre tai nimittäjä, joka 

pätee koko aineistoon. ( Aaltola & Valli 2007, 80; Alasuutari 1993, 21–27.) 

 

Aineiston analysoinnissa lähdin liikkeelle lukemalla litteroidun haastatteluaineiston 

useita kertoja läpi, jolloin pystyin muodostamaan kokonaiskuvan terveyssosiaalityönte-

kijän asiantuntijuudesta, kuolevan asiakkaan kohtaamisesta ja työntekijän antamasta 

tuesta syöpätautien osastolla. Kokonaiskuvan terveyssosiaalityöntekijöiden asiantunti-

juudesta ja kuolevan asiakkaan kohtaamisesta sekä tuesta esitän yksityiskohtaisesti lu-

vussa kuusi.  

 

Analysoinnissa käytin apuna tutkimustehtäviä, joiden kautta lähdin etsimään vastauksia 

kysymyksiini. Tuloksissa katsoin loogisemmaksi aloittaa asiantuntijuudesta ja ammatil-

lisuudesta, jolloin voin peilata asiantuntijuutta asiakkaan kohtaamiseen ja terveyssosiaa-

lityöntekijän antamaan tukeen. Ensiksi kysyin aineistolta millaisena asiantuntijuus näyt-

täytyy terveyssosiaalityössä. Tämän jälkeen kirjasin ylös haastatteluaineistosta asiantun-

tijuudesta esiin nostamani asiat apupaperille sen mukaisesti, mihin haastateltavien puhe 

kohdistui.  

 

Aineiston valossa huomasin terveyssosiaalityöntekijän asiantuntijuuden monitahoisuu-

den sairaalan sosiaalityössä sekä sen, että terveyssosiaalityöntekijään kohdistetaan mo-

nia odotuksia asiantuntijuuden osalta. Löysin aineistosta monia erilaisia asiantuntijuu-
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teen liittyviä asioita kuten terveyssosiaalityöntekijän lainsäädännön hallintaa, yhteis-

kunnallisten muutoksien hallintaa ja niiden soveltaminen yksittäisen asiakkaan tilantee-

seen, sosiaaliturvan hallitsemista ja soveltamista, palvelujärjestelmän tuntemista sekä 

yhteiskunnallista vaikuttamista.  Nämä aineistosta esiin nostamani kuvaukset asiantunti-

juudesta luokittelin yhteiskunnalliseksi asiantuntijuudeksi. Aineistossa tuotiin esille 

myös niitä asioita asiantuntijuudessa, joissa kuvataan terveyssosiaalityöntekijän oma 

vastuutehtävää sairaala ympäristössä ja toisaalta esiin tuotiin asiantuntijuutta, jota muut 

sairaalan työntekijät odottivat terveyssosiaalityöntekijältä. Nämä aineistosta nostamani 

asiat luokittelin odotukselliseksi asiantuntijuudeksi. Tuloksia kirjoittaessani koin par-

haaksi yhdistää asiantuntijuudessa olvat kohdat yhden luvun (6.1.1) alle, koska yksittäi-

sinä kokonaisuuksina kappaleet olisivat jääneet lyhyiksi ja näihin olisi tullut toistoa. 

 

Asiantuntijuudesta puhuttaessa haastateltavat nostivat vahvasti esille ammatillisuuden, 

johon liitettiin niitä henkilökohtaisia ominaisuuksia, joilla työntekijä kohtaa asiakkaan 

terveyssosiaalityössä. Aineistossa oli tulkittavissa terveyssosiaalityöntekijän vahva 

identiteetti, jolla asiakas kohdataan sosiaalityön näkökulmasta sosiaalisena olentona ja 

jonka hyvinvointiin vaikuttavat kaikki eli psyykkinen, sosiaalinen sekä fyysinen osa-

alue. Nämä asiat kokosin lukuun ammatillisuus terveyssosiaalityössä. Aineistossa tuo-

tiin esille myös sitä erityistä ammatillisuutta, jota tarvitaan osastolla, jossa kuolema on 

läsnä. Tulosten mukaan keskeisiksi asioiksi kuvattiin työntekijän omaa suhtautumista 

kuolemaan sekä kuoleman hyväksymistä, työntekijän kykyä elää hetkessä ja kestää asi-

akkaan erilaista surua sekä sen ymmärtämistä, mitä kuoleman läheisyys tarkoittaa asi-

akkaan kannalta. Näitä asioita luokittelin erityiseksi ammatillisuudeksi, joita tuon esille 

luvussa erityinen ammatillisuus kuolevien osastolla. 

 

Toiseksi kysyin aineistolta miten koet kuolevan asiakkaan kohtaamisen ja mitä kohtaa-

minen edellyttää terveyssosiaalityöntekijältä. Aineistossa haastateltavat kuvasivat ko-

kemuksen asiakkaan kohtaamisesta voivan olla vaikeaa tai antoisaa. Vaikeaksi kohtaa-

minen koettiin jos asiakas oli tuttu tai hänen elämäntilanne sivusi omaa elämää. An-

toisaksi koettiin avoin kohtaaminen, jossa roolit unohdettiin ja kohdattiin ihminen sel-

laisena kuin hän on. Antoisien ja vaikeiden kohtaamisten osalta en lähtenyt luokittele-

maan sisällöllisesti esiin tuotuja asioita omiin lukuihin vaan nostin ne tuloksissa sellai-

senaan esille oman otsikon, antoisat ja vaikeat kohtaamiset alle. Aineistosta nostin kes-

keisenä esille muun muassa hetkessä elämisen taitoa, läsnäoloa, ihminen ihmiselle 
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asennetta sekä toisen kunnioittamista ja asiakkaan ehdoilla etenemistä. Nämä katsoin 

yleisiksi kohtaamisen elementeiksi ja tuloksissa kirjoitin ne asiakkaan kohtaamisen alle. 

 

Kolmanneksi esitin aineistolle kysymyksen mitä tukea koet antavasi. Aineistosta nousi 

esille asiakkaan kokonaisuuden hoitamiseen liittyviä asioita kuten siihenastisen elämän 

ja arjen käsittelyä sekä kriisityö, johon sisältyi aikaisemman elämän traumojen kertomi-

nen ja kuolemaan liittyvien asioiden käsittely.  Nämä luokittelin henkisen tuen alle, 

koska sisällöllisesti terveyssosiaalityöntekijät kokivat näissä asioissa antavansa enem-

mänkin sitä tukea, jota asiakkaat tarvitsivat kuolemansa käsittelyyn ja odottivat työnte-

kijältä enemmän kuuntelua ja henkistä läsnäoloa, oman tarinansa kertomista, ei niinkään 

konkreettista toimintaa. 

 

Aineistosta nostin esille myös etuuksien hakemisessa neuvomista ja etuuden vireille 

panoa sekä muiden taloudellisten asioiden hoitamista kuten yhdessä lainojen hoitami-

sessa pankin kanssa. Tällaisen tuen luokittelin taloudelliseksi tueksi. Konkreettiseksi 

tueksi luokittelin sellaisia asioita, joissa terveyssosiaalityöntekijä teki konkreettisia asi-

oita asiakkaan asiassa. Näitä olivat hakemuksen teko viranomaisille asiakkaan puolesta, 

kotiavun järjestäminen kotiloman mahdollistamiseksi, omaisille soitto asiakkaan puo-

lesta, asunnon hankinta ja ajan varaaminen asiakkaan puolesta esimerkiksi psykiatrille. 

Taloudellisen ja konkreettisen tuen nostin tuloksissa esille samassa kappaleessa, koska 

haastateltavat kuvasivat näiden usein kulkevan käsi kädessä ja näitä olisi ollut vaikea 

kirjoittaa tuloksiin erillisinä kappaleina. 

 

 

5.5 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

 

Tieteellisen tutkimuksen kriteerejä ovat objektiivisuus, luotettavuus ja arviointi. Luotet-

tavuuskysymykset tutkielmassa liittyvät tutkijaan, aineiston laatuun, aineiston analyy-

siin ja tulosten esittämiseen. Hirsjärven, Remeksen ja Saravaaran (2002, 20) mukaan 

tulkitsemme tietoa henkilökohtaisesti ja tulkitsemme maailmaa omasta yksityisestä 

maailmasta. Tällöin ihminen on kiinnostunut itselleen jo aiemmin tutuista asioista. Tut-

kielmani aihe on minulle läheinen työkokemukseni kautta ja siksi olenkin tiedostanut 

tärkeäksi oman asemani tutkijana läheiseen aiheeseen. 
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Tässä tutkielmassa objektiivisuus tarkoittaa sitä, että olen pohtinut omaa asennoitumis-

tani tutkijana suhteessa tutkittavaan ilmiöön kuoleman kohtaamiseen. Tämä on ollut 

kohdallani erityisen tärkeää, sillä työskentelen itse haastateltavieni kanssa samalla sosi-

aalityön käytännön kentällä. Tämän vuoksi oma roolini tutkijana ei jää ulkopuoliseksi 

tutkittaviin nähden. Etäisyyttä tutkittaviin kuitenkin antaa se, että tutkittavista neljä vii-

destä haastateltavasta ei ollut minulle entuudestaan tuttu ja he eivät työskennelleet sa-

massa erikoissairaanhoidon yksikössä kun minä. Vaikka tutkielmani tausta on minulle 

tuttu, pyrin huomioimaan omalle kokemukselleni vastakkaiset näkökulmat. Olen pyrki-

nyt tiedostamaan omia ennakko- oletuksia aiheeseen kirjoittamalla auki suhdettani ter-

veyssosiaalityöhön kuolevien osastolla. Tämä on ollut tärkeää tutkielmani luotettavuu-

den kannalta. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen luotettavuus perustuu kaikkien tutkimusten 

vaiheiden, valintojen ja periaatteiden kuvaamiseen lukijalle. Tutkielman validius eli 

pätevyys tarkoittaa tutkimusprosessin yksityiskohtaista kuvaamista, jotta voidaan arvi-

oida tutkielman vastaavan juuri siihen mitä pitikin tutkia. (Grönfors 2008, 106.)  Luotet-

tavuus tässä tutkielmassani perustuu siihen, että olen pyrkinyt mahdollisimman tarkkaan 

kuvaukseen tutkielmani eri vaiheista ja tekemistäni ratkaisuista. Lisäksi olen kuvannut 

näitä vaiheita omissa kappaleissa, jotka ovat omalta osaltaan toimineet myös omien aja-

tusten selkeyttäjinä tutkielmaani tehdessäni. Tieteellisessä tutkimuksessa pyritään kai-

kin keinoin välttämään virheitä, ja arvioimaan mahdollisimman hyvin tutkielman luotet-

tavuutta. Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuutta parantaa se, että tutkija antaa tarkan 

kuvauksen siitä, miten tutkimus on tehty ja miten tutkimuksen tuloksiin on päädytty. 

Tarkka kuvaus tutkimuksen vaiheista lisää tutkimuksen luotettavuutta. (Hirsjärvi ym. 

2002, 214.) Luotettavuuden lisäämiseksi olen raportoinut tuloksissa haastateltavien suo-

ria lainauksia, jotta lukija on voinut tavoittaa haastateltavien omaa ääntä ja varmistua 

siitä, että olen perustanut tutkielmani tulokset nimenomaan aineistoltani saamiini sisäl-

töihin. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa aineistoa hankitaan enemmänkin syvyyssuunnassa kuin 

laajalti. Tutkimushenkilöitä on yleensä vähän eikä laadullinen tutkimus tavoittele tilas-

tollista yleistettävyyttä, vaan tulosten yleistettävyyttä. (Syrjälä 1994, 152.) Tutkimuk-

seeni osallistui viisi terveyssosiaalityöntekijää eikä tutkimukseni tulokset ole laajasti 

yleistettävissä, mutta aiheiston perusteella tulokset ovat jossakin määrin yleistettävissä 

muihin tutkimuksiin. Tutkimukseni tuo esille työntekijöiden kokemuksia sairaalan sosi-
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aalityön asiantuntijuudesta, kuolevan asiakkaan kohtaamisesta ja terveyssosiaalityönte-

kijän antamasta tuesta riittävästi syvyyssuunnassa, ja olen aineiston perusteella pystynyt 

löytämään vastauksia tutkimuskysymyksiini. Tutkielmani aineiston syvyydestä kertoo 

se, että haastateltavat ovat tuoneet esille hyvinkin henkilökohtaista pohdintaa muun mu-

assa kuolevan asiakkaan kohtaamisesta heränneistä tunteistaan. 

 

”Välillä varsinki alussa tuli tunne, että tän asiakkaan kuolema ei ole reilu, 

,sillä on pienet lapset eihän se voi kuolla. Se tunne oli kamala ihan saattoi 

ahistaa, ei voinut yhtään jäädä miettimään sen lapsen tilannetta tai sitä 

miltä siitä äidistä tuntu jättää lapsi. Kellekään ei voinu kertoa, piti vaan 

olla ammatillinen ja kuitenki pohti ettei minusta taida olla tähän ” (Haas-

tattelu 2) 

 

Tutkimusetiikka nousee keskustelun aiheeksi yleensä silloin, kun tieteessä tapahtuu vää-

rinkäytöksiä. Tutkimuseettinen ongelma syntyy silloin, kun moraalinen normi joutuu 

ristiriitaan tutkimuksen käytännön tai tutkimuseettisen normiston kanssa. Epäeettistä 

tekoa voidaan perustella joko tieteen totuuden nimissä tai vetoamalla siihen, että tulok-

sista on hyötyä mahdollisimman monelle. Tutkimusetiikka voidaan jakaa sisäiseen tai 

ulkoiseen etiikkaan. (Mäkinen 2006, 5, 13 - 14.) Näitä sisäisen ja ulkoisen etiikan ky-

symyksiä avaan seuraavassa kappaleessa konkreettisemmin.  

 

Laadullisen tutkimuksen yksi tärkeä eettinen periaate on tiedonantajan vapaehtoisuus, 

henkilöllisyyden suojaaminen ja luottamuksellisuus. Arja Kuula (2006, 22- 23) korostaa 

tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuutta ehdottomana ja tuo esille, että tutkimuk-

seen osallistuva voi perua osallistumisensa kaikissa tutkimusprosessin vaiheissa. Haas-

tateltavat olivat tietoisia siitä, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja he 

voivat perua osallistumisensa milloin tahansa. Soittaessani haastateltaville kerroin, että 

osallistuminen tutkimukseeni on vapaaehtoista ja postitin haastateltaville haastattelu-

rungon ennen haastattelua, jotta he voivat tutustua siihen millaisia asioita tulemme kä-

sittelemään. Kerroin haastateltaville, että heillä on mahdollisuus perua tutkimukseeni 

osallistuminen, mikäli he haastattelurungon saatuaan kokevat etteivät voi tutkielmaani 

osallistua. Varmistin haastateltavien halukkuuden osallistua tutkimukseeni vielä ennen 

haastatteluajankohtaa.  
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Tutkimusaiheen valinta on ensimmäinen eettinen ratkaisu. Tällöin pohditaan sitä, kenen 

ehdoilla tutkimusaihe valitaan ja miksi tutkimukseen ryhdytään. Ilkka Niiniluoto (1999, 

82 - 83) korostaa tutkimusaiheen valinnassa tutkijan objektiivisuutta ja tutkijan oman 

mielipiteen esiin tuomista tutkimuskohteen ominaisuuksiin. Hän lähtee ajatuksesta, että 

tutkittavat ilmiöt ovat olemassa tutkijasta riippumatta ja tutkijan on yritettävä kertoa 

mahdollisimman neutraalisti tästä tutkittavan elämästä ja vältettävä subjektiivisia tai 

loukkaavia kannanottoja. (Mt., 82-83.) Sosiaalityön tutkimuksen yhtenä keskeisenä teh-

tävänä on tuoda tietoa sosiaalityön todellisuudesta. (Granfelt 1998, 105.) Tätä todelli-

suutta olen pyrkinyt tuomaan lukijoille näkyväksi, kertomalla terveyssosiaalityöntekijän 

omakohtaisia kokemuksia asiantuntijuudesta ja kuolevan asiakkaan kohtaamisesta. Sai-

rastuminen on asia, joista yleensä kerrotaan vain läheisimmille ystäville ja vain harvat 

rohkenevat lähteä kertomaan sairauden kokemuksistaan avoimesti. Terveyssosiaalityön-

tekijä on avain asemassa kohtaamassa sairastunutta asiakasta ja siksi hänen oma koke-

mus työntekijänä kuolevan asiakkaan kohtaamisesta on ainutlaatuista. 

 

Sisäinen etiikka liittyy tieteenalan luotettavuuteen sekä todellisuuteen ja sen perusvaa-

timus on, ettei tutkimusaineistoa väärennetä tai luoda tyhjästä. Tiedonhankintaan liitty-

vissä kysymyksissä eettisen pohdinnan kohteena on rehellisyys tutkimustyön kaikissa 

vaiheissa. Keskeisiä pohdittavia asioita ovat toisen tekstin plagiointi ja muiden tutkijoi-

den osuuden huomioiminen. (Mäkinen 2006, 5, 13 - 14; Hirsjärvi ym. 2000, 25–28.) 

Tutkimuksessani olen pyrkinyt olemaan rehellinen kaikissa tutkimustyön vaiheissa ja 

olen kiinnittänyt huomiota siihen, että annan kunnian kirjoittajalle ja toimin lähdeviitta-

uksien osalta kirjoittajaa kunnioittaen. 

 

Toinen tärkeä eettinen kysymys kohdistuu tiedonkeruumenetelmän ja haastateltavien 

valintaan.  Kun tutkimus kohdistuu ihmisiin, on selvitettävä myös sitä, miten henkilöi-

den suostumus on hankittu, millaista tietoa heille on annettu ja sisältyykö tutkimukseen 

osallistumiseen riskejä. Aineiston keräämisessä huomioidaan tutkittavan anonyymiyden 

takaaminen, luottamuksellisuus ja aineiston tallentaminen asianmukaisesti. (Hirsjärvi 

ym. 2000, 25–28.) Tutkimuksessani kiinnitin huomiota erityisesti tutkittavan henkilön 

kohtelua koskeviin kysymyksiin ja anonyymiuden turvaamiseen. Ennen aineiston ke-

räämistä kerroin kuka olen, mistä aiheesta teen tutkimuksen ja mihin haastattelulla saa-

tua aineistoa käytetään. Toin esille, että haastateltavien henkilöllisyyttä ei tuoda esille 

missään tutkimuksen vaiheessa. Tutkimukseni eettisyyttä anonyymiuden osalta lisää se, 

että suoritin haastattelut itse ja aineistoa säilytettiin lukollisessa kaapissa. Kukaan ulko-
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puolinen ei voinut päästä aineistoon käsiksi. Tämän lisäksi en käyttänyt haastatteluissa 

henkilön nimeä vaan koodasin aineiston ” haastattelu 1” ja niin edelleen.  Työntekijöi-

den haastatteleminen lisää tutkijan vastuuta säilyttää haastateltavan anonyymius, koska 

työntekijä hoitaa viranomaisena asiakkaiden asioita. 

 

Kolmas eettinen kysymys liittyy aineiston analyysiin. Eettinen vastuuni on raportoida 

tulokset rehellisesti ja tarkasti, mutta suojella samalla haastateltavia. Laadullisessa lä-

hestymistavassa eettistä arvoa on korostettu sillä, että se antaa tutkimukseen osallistu-

valle ihmiselle äänen. Eettistä pohdintaa herättääkin se, että aineistoa analysoidessa ja 

tulkittaessa on viimekädessä esillä tutkijan ääni. (Hänninen 1999, 34.) Eettiseltä kannal-

ta pohdin erityisesti sitä, kokevatko tutkimukseen osallistuneet terveyssosiaalityönteki-

jät tulleensa väärinymmärretyiksi. Tutkimustuloksia analysoidessani mietin väistämättä 

sitä, onko analysointi eettisesti kestävää ja olenko pystynyt tavoittamaan juuri tämän 

terveyssosiaalityöntekijän oman kokemuksen kuolevan asiakkaan kohtaamisesta. Eetti-

syys oli erityisen haastavaa osaksi sen vuoksi, että työskentelen itse syöpätautien osas-

tolla terveyssosiaalityöntekijänä ja minulla on myös omakohtaista kokemusta asiantun-

tijuudesta, kuolevan asiakkaan kohtaamisesta sekä tuen antamisesta. Analyysia tehdes-

säni jouduin kokoajan tarkkailemaan sitä, että nostan esille juuri ne asiat, joita haastatel-

tava on tuonut esille eikä oma kokemukseni tule tulkinnassa esille. Tämä on vahvistanut 

tunnetta siitä, että olen pyrkinyt kaikilta osin toimimaan eettisesti analyysi vaiheessa.  

Lisäksi olen raportoinut suoria lainauksia haastatteluista, jotta lukija voi tavoittaa haas-

tateltavien omaa ääntä. 

 

Tieteen ulkopuolinen etiikka liittyy siihen, miten tieteen ulkopuoliset intressit vaikutta-

vat tutkimukseen sekä siihen, mitä ja miten tutkitaan. Tutkimusprosessiin liittyy myös 

tutkimuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyviä eettisiä seikkoja kuten esimerkiksi 

lojaalisuus kysymykset, jotka korostuvat silloin, jos tutkimusta tehdään toimeksiantona. 

(Mäkinen 2006, 13 - 14, 77 - 78). Tutkimuksessani ei tule tutkimuksen suunnittelun 

osalta eettisiä ongelmia, koska tutkin terveyssosiaalityöntekijöiden omia ajatuksia tut-

kittavasta aiheesta eikä tutkimuksellani ole toimeksiantajaa. Lojaalisuus näkyy tutki-

muksessani suhteessa haastateltaviin sekä heidän kokemustensa asialliseen ja rehelli-

seen esilletuontiin. Tutkimukseni eettinen pohdinta kohdistuukin tutkittavien kohtelua 

koskeviin kysymyksiin ja siihen, miten tutkittavat on valittu tutkimuksen tiedonantajak-

si sekä siihen, miten tutkimustuloksia on tulkittu. 
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6. TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

 

Vastaajien mukaan asiantuntijuus terveyssosiaalityössä on monitahoista ja edellyttää 

monenlaista tietoa ja taitoa. Sairaalassa työskentelevä sosiaalityöntekijä toimii mo-

niammatillisessa ja hierarkkisessa systeemissä, joka tuo omat tiedolliset sekä taidolliset 

haasteet asiantuntijuuteen. Luvussa kuusi nostan esille tutkimukseni tulokset. Tuloksis-

sa luvussa 6.1 nostetaan esille tulokset asiantuntijuudesta ja ammatillisuudesta sekä eri-

tyisestä ammatillisuudesta osastoilla, joissa kuolema on läsnä. Luvussa 6.2 käsittelen 

kuolevan asiakkaan kohtaamista ja sitä, millaisia antoisia ja vaikeita kohtaamisia tulok-

sissa nousi esille. Lopuksi tuon esille niitä asioita, jotka kohtaamisessa nostettiin keskei-

siksi. Luvussa 6.3 käsittelen vastaajien esiin tuomasta terveyssosiaalityöntekijän anta-

masta tuesta henkistä, taloudellista ja konkreettista tukea.  

 

 

6.1. Yhteiskunnallinen ja odotuksellinen asiantuntijuus  

 

Yhteiskunnallisesta asiantuntijuudesta puhuttaessa haastateltavat toivat enemmän esille 

nimenomaan oman terveyssosiaalityöntekijöiden ammattiryhmän tehtäviä ja roolia mui-

hin sairaalan toimijoihin nähden. Haastateltavat kuvasivat asiantuntijuuden osalta yh-

teiskunnallista osaamista laajassa mielessä kuten yhteiskunnan muutoksia, huono- osai-

suuden ja syrjäytymisen, lainsäädännön, sosiaaliturvan ja – palveluiden tuntemista ja 

soveltamista asiakkaan tilanteeseen ja elämään yleensäkin. 

 

Yksi haastateltava kertoi vierastavansa asiantuntijuus käsitettä vaikka kertoikin jakavan-

sa tietoa terveyssosiaalityöntekijän osaamisesta ja tehtävistä talon sisäisissä koulutuk-

sissa. Terveyssosiaalityöntekijä toimii sairaalan osastolla yhdessä muun hoitohenkilön 

kanssa moniammatillisessa yhteistyössä, jossa jokainen täyttää oman tehtävän omassa 

roolissa ja asiantuntijuuden kokonaisuus muodostuu tämän yhteistyön tuloksena. Ai-

neiston perusteella tämä on sitä työyhteisön yhdessä jakamaa asiantuntijuutta, jossa pei-

lataan omaa asiantuntijuutta suhteessa muiden toimijoiden asiantuntijuuteen ja oman 

tehtäväkokonaisuuden tiedostaminen luo pohjan sille mitä osa-aluetta terveyssosiaali-

työntekijä lähtee toteuttamaan. 
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Haastateltavat korostivat yhteiskunnallista asiantuntijuutta keskeisenä osaamisaluee-

na. Ulla- Maija Rantalaiho (2007, 83) kuvaa sosiaalityön osaamisalueiden yhdeksi ko-

konaisuudeksi yhteiskuntatieteellisen osaamisen, joka tarkoittaa sosiaalityön yhteiskun-

nallisten yhteyksien esimerkiksi talouden, kulttuurien, arvojen ja elämäntavan ymmär-

tämistä. Aineiston mukaan nämä yhteiskunnalliset muutokset heijastuvat sairaalan ter-

veyssosiaalityöhön ja näkyvät asiakkaiden elämäntilanteissa monin eri tavoin. Asiantun-

tijuus edellyttää kokonaisvaltaista tiedollista ja taidollista hallintaa ihmisen elämästä 

sekä yhteiskunnallista tietoisuutta kuten seuraavassa otteessa tulee esille.  

 

” se on yhteiskunnallinen osaaminen. Erilaiset muutokset heijastuu heti tänne. Ne 

varmasti korostuu ja tänne näkyy kaikki huono- osaisuuden ja syrjäytymisen li-

sääntyminen ja ihmisillä on enemmän ongelmia ja rahan puutetta ja erilaiset 

lainsäädännölliset muutokset näkyy tässä ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen on 

tässä sosiaalityössä niitä keskeisiä.” (haastattelu 1) 

 

Ylläolevan otteen mukaan asiantuntijuuden vaatimuksissa sairaalayhteisössä korostuu 

muiden työntekijöiden odotukset siitä, että sosiaalityöntekijä tuntee eri lakeja sekä sosi-

aaliturvan ja sosiaalipalveluiden myöntämisen edellytykset ja osaa soveltaa tietoa asiak-

kaan kokonaistilanteeseen. Rantalaiho (2007, 83) nimeää tällaisen osaamisen resurs-

siosaamiseksi eli palvelujärjestelmäosaamiseksi, jossa terveyssosiaalityöntekijä hallitsee 

ihmisten ja ihmisryhmien elämäntilanteisiin liittyviä riskiä, puutteita ja ongelmia sekä 

analysoi niitä asiakkaan tilanteessa. Terveyssosiaalityöntekijä toimii sairaalayhteisössä 

niin sanotusti vieraalla kentällä ja koulutus luo painetta hallita enemmän lakeja kuin 

muu hoitohenkilökunta. Lisäksi asiantuntijuudessa korostuu työpaikka ja osastokohtai-

nen substanssiosaaminen. Sosiaalityöntekijöiden yhteiskuntatieteellinen pohja koulu-

tuksessa luo tälle asiantuntijuudelle pohjan. 

 

” sosiaalityöntekijä yrittää käydä laajasti asiakkaan elämää läpi ei pelkästään 

vastausta siihen yhteen kysymykseen, joka on laitettu siihen ajanvarauksen yhtey-

dessä vaan sitten pitää tarkemmin tsekata mikä se juttu on. Työntekijän asiantun-

tijuutta on se koko juttu mitä yhden asiakkaan asia vaatii. se on yhteiskunnallista, 

sosiaalista, fyysistä sairauden tuntemista ja sellaista” (haastattelu 4) 

 

Kuten yllä olevasta otteesta tulee esille, sairaalan sosiaalityöntekijä tarvitsee työssään 

sekä yleistä tietoperustaa sosiaalityön käytännöistä että yksityiskohtaisempaa tietoa 
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muun muassa sairauksista, oireista ja eri tautien vaikutuksista ihmisen psyykkiseen hy-

vinvointiin (Carr & Parsons 1990, 22). Ohjautuessaan sosiaalityöntekijän tapaamisille 

asiakkaat odottavat asiantuntijuutta juuri näiltä osa-alueilta. Toisaalta aineistossa koros-

tettiin asiantuntijuuden olevan pohjimmiltaan sosiaalityön yleistä asiantuntijuutta jonka 

erityisyys tulee työympäristöstä sekä asiakkaiden ensisijaisista avuntarpeista. Sairaalas-

sa terveyssosiaalityöntekijä edustaa sairaalan ulkopuolista maailmaa ja asiakkaan tuke-

mista siinä. Asiantuntijuutta on kaikki mitä tämän pyrkimyksen saavuttamiseksi tarvi-

taan. 

 

 

6.1.1 Ammatillisuus 

 

Ammatillisuuden osalta haastateltavat toivat esille vahvaa sosiaalityöntekijän identiteet-

tiä sekä oman tehtävän tunnistamista ja rajaamista sairaalaympäristössä kuten seuraa-

vassa aineisto- otteesta voidaan huomata. Ammatillisuuden osalta esille tuotiin enem-

mänkin niitä ominaisuuksia joita työntekijä tarvitsee oman työn hoitamisessa ja mikä 

tekee sosiaalityöntekijän työstä osastolla erilaista kun muiden ammattihenkilöiden työs-

kentelystä. 

 

” No alun perin ku mä opiskelin mulla oli sellanen vahva sosiaalityönteki-

jän identiteetti ja ajattelin, että tallasessa medisiinisessä ajattelumaail-

massa olisi enemmänki tällasta intressiä nähdä ihminen kokonaisuutena. 

Sitten piti vain todeta, että kirurgi tekee sen leikkauksen ja potilas kotiin. 

Se on vaikeeta ajatella, että kaikki lähtee diagnoosista ja se on heidän teh-

tävä ja sairaanhoitajan tehtävä. Sosiaalityöntekijöiden täytyy yrittää olla 

näkyvä ja sinnikkäästi tehdä työtä omalla identiteetillään niin muille 

avautuu, se tieto mitä sosiaalityöntekijällä on ja että siitä voi olla hyötyä 

sairauden hoidossa.” (haastattelu 2) 

 

Sosiaalityöntekijän ammatillisuus näkyy erityisesti niissä tilanteissa kun asiakas kohda-

taan. Yllä olevan otteen mukaan sairaalassa asiakas kohdataan yleensä ”potilas” näkö-

kulmasta, joka tarkoittaa huomion kiinnittämistä sairauteen ja vuorovaikutusta asiak-

kaan kanssa käydään sairauden kautta. Terveyssosiaalityöntekijän ammatillisuudeksi 

nostettiin taito kohdata asiakas kokonaisuutena, joka on fyysinen, psyykkinen ja sosiaa-
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linen kokonaisuus jossa yhdistyvät näiden kaikkien osa-alueiden vaikutukset kuten alla 

olevasta otteesta tulee esille. 

 

”Tiimityö, se on tärkeetä, että on mukana hoitaja ja lääkäri ja on geriatria 

ja syöpäterapeutti ja fysioterapeutti. Jokainen katsoo asioita omasta am-

matistaan käsin ja lopputuloksena jokaisen ihmisen osalta katotaan joka 

suunnalta se tilanne. Sosiaalityöntekijä kattoo ja yhdistää nämä tiedot yh-

tenäiseksi paketiksi ja näin se ihminen tulee hoidettua kokonaisvaltaisesti. 

Se kokonaisuus on se sosiaalityöntekijän tehtävä ja se tulee tunnistaa.” 

(haastattelu 1) 

 

Ammatillisuudessa korostettiin sairauden substanssiosaamista ja kykyä tunnistaa sai-

rauden vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn, sosiaalisiin suhteisiin ja elämään laa-

jemminkin. Haastateltavat kokivat ammatillisuuden olevan nimenomaan sitä, että asia-

kas on ihminen ja sairaus vaikuttaa häneen muutoinkin kuin fyysisten tekijöiden osalta. 

Tämä tulee esille seuraavista haastatteluotteista: 

 

” sairauden substanssiosaaminen edellyttää rohkeutta ja uskallusta kysyä 

mitä se tarkoittaa. Olin kierrolla mukana ja siellä puhuttiin termeillä joita 

en ymmärtänyt mitään. Tavallaan joutuu muistuttamaan heitä, että on so-

siaalityöntekijä ja pyytää heitä kertomaan mitä ne diagnoosit tarkoittaa ja 

mihin ne konkreettisesti vaikuttavat.” (haastattelu 5) 

 

Sosiaalityöntekijän tulee tunnistaa tavallaan se, miten sairastuminen vai-

kuttaa siihen toimintakykyyn ja mitkä ovat sen sairastumisen sosiaaliset 

seuraamukset ja miten vaikuttaa elämään, selvitytymiseen ja toimintaky-

kyyn ja sitten täytyy olla sosiaalityöntekijällä osaamista siihen moniam-

matilliseen yhteistyöhön. ” (haastattelu 3)  

 

Kokonaisuuden hallinnan taitoihin liitettiin myös laajemmin perhetilanteen huomioimi-

nen. Erityisenä ammatillisuuteen liittyvänä asiana tuotiin asiakkaan läheisten ja omais-

ten kannattelu sekä perheen tukeminen vaikeassa elämäntilanteessa. Terveyssosiaali-

työntekijän ammatillisuudesta kertoo työntekijän taito huomioida sairastuneen perhe ja 

perhetilanne, joka joissakin tilanteissa myös vaatii asioiden järjestämistä. Asiakas ei 

aina itse välttämättä diagnoosin saatuaan kykene ajattelemaan järkevästi eikä huomaa 
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kertoa esimerkiksi lapsista tai omaisesta jonka hoitajana hän on ollut ja tämä edellyttää 

terveyssosiaalityöntekijältä myös kotitilanteenhoitamista ja avun järjestämistä sairastu-

neen kotiin.  

 

Haastatteluissa nostettiin esille, että sosiaalityön ammatillisuus syöpäsairaiden osastolla 

ei ole rutiinia vaan se näyttäytyy jokaisessa kohtaamisessa eri tavalla. Ammatillisuuteen 

liitettiin myös se, että usein asiakkaan kanssa keskustellaan sairauteen ja kuolemaan 

liittyvistä kysymyksistä ja käsitellään heidän elämään liittyviä tapahtumia laajemmin-

kin. Työntekijän ammatillisuutta koettiin olevan myös se, että työntekijä ei lähde liikaa 

mukaan asiakkaan kertomukseen eikä jaa omia kokemuksiaan ja ajatuksiaan asiakkaan 

kanssa. Kun asiakas pyritään näkemään yksilönä ja keskitytään juuri tämän ihmisen 

elämäntilanteeseen, työ muodostuu tapauksesta riippuen erilaiseksi ja myös ammatilli-

suus saa erilaisia piirteitä. Työntekijän kyky rajata itsensä ulkopuolelle tuotiinkin esille 

yhtenä ammatillisuuden edellytyksenä. Kuten Lindqvist (2004, 294) tuo esille, niin ter-

veydenhuollon työntekijän on tunnettava oma roolinsa ja hänellä tulee olla kykyä koh-

data kuoleman synnyttämät reaktiot rauhallisesti, arvokkaasti ja ammatillisesti. 

 

 

6.1.2 Erityinen ammatillisuus kuolevien osastolla 

 

Ammatillisuuteen kuolevien osastolla liitettiin keskeisesti omat henkilökohtaiset omi-

naisuudet kohdata ja käsitellä kuoleman aiheuttamia tunteita itsessään ihmisenä. Haas-

tatteluissa tuli esille, että kuoleman sairaiden osastolla jokainen työntekijä on joutunut 

jotenkin käsittelemään kuoleman omakohtaisia ajatuksia ja erityisen tärkeää on se, mi-

ten itse suhtautuu kuolemaan. Oikeanlainen suhtautuminen ja kuoleman hyväksyminen 

normaalina elämään liittyvänä asiana katsottiin olevan ammatillisuuden edellytys sairaa-

laosastolla, jossa kuolema on läsnä. Haastateltavat kuvaavat asiaa näin:  

 

”Oma suhtautuminen työssä auttaa ihan hirveesti. Tätä työtä ei pysty te-

kemään ellei ole sinut oman kuolevaisuutensa kanssa. Sen ymmärtäminen, 

että se on osa elämää ja sillä on alkunsa ja loppunsa on tärkeää. Kaikki ei 

tähän pysty.” (haastattelu 5) 

 

”Niin silloin, kun mä tulin tänne piti ajatella se oma kuolema ja läheisten 

kuolema ja hulluhan mä olisin jos sanoisin, ettei se mua pelota. Nyt uskal-
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lan ottaa sen puheeksi ja kyllä se suhtautuminen on opittu tässä työssä po-

tilailta.” (haastattelu 4) 

 

”Kyllä kuoleman läsnäolo muuttaa ammatillisuutta. Se riisuu kaiken sel-

laisen ammatillisuuden kun kohtaa kuolevan tai omaisen niin ei se korostu 

se oma rooli. Kuolema on vakava ja pysähdyttävä asia. Ensimmäisinä 

vuosina se oli pelottava asia mutta nyt siitä on tullut tavallinen luonnolli-

nen asia, että ihmiset sairastuu ja kuolee.” (haastattelu1) 

 

”Tietysti kuolema on koko ajan läsnä. Se tässä on se kaikkein vaikein. Että 

kyllä mä pelkään niinku varmaan kaikki pelkää kuolemaa. Sehän ei kui-

tenkaan tule ihan iholle, ennen kuin se on omakohtainen. Se kai on sitä 

ammatillisuutta että mä olen ollut niin kauan sairaalassa työssä, että mä 

en enää ahistu siitä heti vaan olen oppinut suhtautumaan ja käsittelemään 

sitä.” (haastattelu 2) 

 

Erityisenä ammatillisuutena korostettiin työntekijän kykyä elää hetkessä ja kestää eri-

laista surua. Terveyssosiaalityöntekijän rooli ei ole aina ymmärtää tai hyväksyä vaan 

työntekijä voi tuoda myös omia tunteitaan asiakassuhteeseen. Lindqvistin (2004, 299) 

mukaan on tavallista, että kuolevan potilaan tai omaisten hätä ja suru voi muistuttaa 

auttajaa sellaisista omista suruissa jotka auttaja luuli jo työstäneensä. (Mt., 299.) Osaa-

mista tarvitaankin siihen, että sosiaalityöntekijä osaa erottaa oman ammatillisen roolinsa 

näissä tilanteissa. Ammatillisuudessa korostettiin terveyssosiaalityöntekijän rohkeutta 

ottaa kuolema puheeksi asiakkaan kanssa. Yhtä tärkeäksi nostettiin rohkeus kuunnella 

asiakkaan ajatuksia ja pelkojakin kuolemasta. Ammatillisuuden merkkinä korostettiin 

terveyssosiaalityöntekijän kykyä rauhallisuuteen ja hetkessä elämiseen asiakkaan kans-

sa. 

 

Alla olevien otteiden mukaan voidaan todeta, että ammatillisuuteen kuolevien osastolla 

liittyy myös sairauden vakavuuden ymmärtäminen. Asiakkaan kanssa tehdään pieniä 

tavoitteita ja välitavoitteita, suunnitelmia ei voi tehdä pitkälle vaan elämää jäsennetään 

esimerkiksi viikko kerrallaan. Ammatillisuutta on myös taito reagoida asiakkaan pyy-

tämään apuun heti erityisesti jos asiakkaalla on vähän elinaikaa. Toisaalta reagoinnissa 

korostettiin avun antamisen reagointia myös siinä tilanteessa, että asiakkaan toivoma 

apu ei olisikaan sosiaalityöntekijän näkemyksen mukaan tärkeintä sillä hetkellä. 
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”Mutta kyl erityistä osaamista on ne tuntosarvet milloin reagoidaan heti. 

Ei voi sanoa niinku automaattisesti, että soittakaa kahden viikon päästä, 

vaan täytyy selvittää mistä ja kuinka vakavasta tilanteesta on kyse.” 

(haastattelu 2) 

 

”Mä lähen siltä pohjalta, että jutellaan niistä asioista ja huomioidaan ne 

toiveet ja kekitytään siihen, mikä tekee asiakkaan elämän loppuvaiheessa 

arvokasta. Että ei voi sanoa asiakkaalle, että et voi hakea hoitotukea kun 

sulla on kuukausi elinaikaa eikä etuus ehdi kuitenkaan enää.” (haastattelu 

1) 

 

 

Yksi haastateltava toi esille myös yleistä asennetta syöpää kohtaan ja pohti sitä, että 

sairautena sillä on pelottava leima. Syöpä oli sairaus, johon monet asiakkaat kuolivat 

vielä kymmenen vuotta sitten. Nämä asenteet syöpää kohtaan sairautena vaikuttavat 

monella vielä tänäkin päivänä ja ammatillisuudessa korostuukin myös työskentely näitä 

asenteita kohtaan. Usein asiakkaan kriisi johtuu asenteista ja saatuaan diagnoosin he 

mieltävät siihen automaattisesti kuoleman. Terveyssosiaalityöntekijän tehtävänä onkin 

tunnistaa näitä sairauden taustalla vaikuttavia asenteita, jolloin hän voi antaa asiakkaalle 

hänen tarvitsemaansa oikeaa tietoa sairaudesta. 

 

Tulosten pohjalta olen jäsentänyt asiantuntijuuden, ammatillisuuden sekä erityisen am-

matillisuuden seuraavaan taulukkoon. 
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TAULUKKO1. Asiantuntijuudesta erityiseen ammatillisuuteen 

                           ASIANTUNTIJUUS AMMATILLISUUS ERITYINEN 

AMMATILLISUUS 

Yhteiskunnalli-

nen: 

 

Odotuksellinen:   

- Yhteiskuntatie-

teellinen osaami-

nen 

 

- Yhteiskunnallis-

ten yhteyksien 

ymmärtäminen    

 
-Yhteiskunnallisten 

muutoksien vaiku-

tusten ymmärtämi-

nen asiakkaan tilan-

teeseen  
 

- Yhteiskunnalli-

nen vaikuttaminen 

 

-Lakien   tuntemus 

 

-Sosiaaliturvan ja - 

palveluiden hallinta 

 

-Työympäristö- sekä 

osastokohtainen sub-

stanssiosaaminen 

 

-Sosiaalityöntekijän 

identiteetti 

 

-Oman tehtävän tun-

nistaminen ja rajaa-

minen 

 

-Kokonaisvaltaisen 

kohtaamisen hallinta 

ja valmius 

 

- Hyväksyy kuole-

man ja osaa käsitellä 

kuolemaan liittyviä 

tunteita itsessään  

- Surun kestäminen 

- Rohkeus kuulla ja 

kuunnella 

- Taito elää hetkessä 

- Taito tunnistaa asi-

akkaan avuntarve  

- Tunnistaa sairau-

teen liittyvät asenteet  

- Ymmärtää sairau-

den vaikutukset asi-

akkaan toimintaky-

kyyn ja elämään 

 

 

Taulukon perusteella voi havaita asiantuntijuuden olevan hyvin monitahoista ja sisältä-

vän moninaisia vaatimuksia terveyssosiaalityöntekijän osaamisalueiden suhteen. Erityi-

sesti erityinen ammatillisuus pakottaa työntekijän pohtimaan omia arvoja, asenteita sekä 

suhtautumistaan kuolevien asiakkaiden kohtaamiseen hyvinkin henkilökohtaisella tasol-

la. Erityiseen ammatillisuuteen liitettiin niitä kokemuksia, joita terveyssosiaalityönteki-

jät olivat kokeneet kuolevan asiakkaan kohtaamisessa. 

 

6.2 Kuolevan asiakkaan kohtaaminen  

 

Terveyssosiaalityöhön niin kuin muuhunkin sosiaalityöhön sisältyy kohtaaminen. Se on 

asiakastyössä keskeistä ja haastavaa. Kohtaamisen kokeminen on työntekijästä riippu-

vaista ja siihen vaikuttaa oleellisesti työntekijän omat kokemukset sekä sen hetkinen 

elämäntilanne. Kohtaaminen voi olla työntekijän näkökulmasta antoisaa tai vaikeaa, 

mutta se minkä työntekijä kokee antoisaksi tai vaikeaksi on tilannesidonnaista.  
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6.2.1 Vaikeat ja antoisat kohtaamiset  

 

Lindqvistin (2004, 294) mukaan kuolema on kokemuksena ainutkertainen ja tässä mer-

kityksessä voidaan ajatella, että jokainen on ensimmäinen joka kuolee. Ilman kuolemaa 

on mahdotonta ymmärtää elämän ydinasioita kuten elämän ainutkertaisuutta ja arvok-

kuutta. Jokainen kuolema on viimekädessä kuva omasta kuolemasta. (Mt., 294.) Myös 

haastateltavat kokivat kuolevan asiakkaan kohtaamiseen vaikuttavan sen, miten itse on 

sinut elämän ja kuoleman kanssa. Yksi haastateltava toi esille, että kuolemansairaan 

asiakkaan kohtaaminen ei ole sen vaikeampaa, kun sellaisen asiakkaan kohtaaminen, 

jonka kuolema siirtyy eteenpäin mutta sairaus ei parane. 

 

Tunnepuolella vaikeaksi kohtaamista kuvattiin silloin, jos oma elämäntilanne tai oman 

perheen tilanne, oli lähellä asiakkaan tilannetta tai asiakas oli tuttu ja liittyi jotenkin 

omaan elämään. Kaikki haastateltavat toivat esille, että työssä on tullut esille kohtaami-

sia, jotka ovat päässeet niin sanotusti iholle. Lindqvist (2004, 299) toteaa työntekijöiden 

olevan tekemisissä asiakkaiden kuoleman ja omaisten surun kanssa, eivätkä he siksi voi 

olla sivullisia tässä psyykkisessä prosessissa vaan altistuvat monella tavalla haavoittu-

vuudelle ja omalle surulle tässä prosessissa. Haastattelemani sosiaalityöntekijä kuvaa 

asiaa seuraavasti:  

 

” Vaikeinta on kohdata sellaisia potilaita, joiden elämä liittyy omaan elä-

mään omaan perheeseen. Samanikäiset lapset tai samanikäinen potilas. 

Niin silloin mä huomaan, että tulee omat tunnereaktiot kaikkeen.” (haas-

tattelu 3) 

 

Toisaalta kohtaaminen voitiin kokea vaikeaksi, jos tuli tunne, että ei pysty mitenkään 

auttaman ja oma ammatillisuus koettiin vajavaiseksi. Myös nuorten ja lasten vakava 

sairaus oli vaikeampi hyväksyä eikä tunnetta pystytty käsittelemään järkeistämällä. 

Lapset, jotka aistivat oman kuoleman voivat olla sinut asian kanssa mutta sen surun, 

jonka he näkevät vanhemmissaan on vaikeaa käsitellä lapsen kanssa. Vaikeaa on myös 

se, että asiakkaana on pienten lasten vanhempia ja kun näkee miten vaikeaa vanhempien 

on kohdata lapsia ja käsitellä sitä, etteivät he ehkä ole kauan lapsen elämässä.  

 



60 

 

”Se jos on lapsia ja ne tietää, ettei ne selviä ja että ne aistii sen äidin su-

run ja tuskan, yrittävät lohduttaa. Toisaalta on vaikeaa kohdata sairasta 

äitiä, joka tietää, että joutuu luopumaan lapsistaan kun tietää ettei aikaa 

ole enää pitkään. Mitä siinä voi sanoa tai tehdä työntekijänä kun tietää, 

ettei voi tehdä mitään mikä helpottaa, yrittää vaan kuunnella” (haastatte-

lu 2)  

 

Alla olevan aineisto- otteen mukaan kohtaamisessa koettiin vaikeaksi myös sellaiset 

tilanteet, jossa asiakkaalla oli vaikeita läheisiä perhesuhteita. Asiakkaalla saattaa olla 

riitoja lastensa kanssa. Asiakkaasta aistii sen, että hän toivoo sovintoa läheisen kanssa 

mutta aikaa on niin vähän. Työntekijänä haluaa vaikuttaa tähän asiakkaan toiveeseen 

sovinnosta ja pyrkii luomaan tilanteen, jossa sopuun voitaisiin päästä. Kohtaaminen 

muodostuu haasteelliseksi kun huomaa, ettei oma ammatillisuus eikä asiakkaan aika 

riitä muuttamaan tilannetta. Työntekijänä on vaikea kohdata katkeria omaisia ja asiak-

kaita, jotka eivät näe riitaa pidemmälle eivätkä pysty antamaan anteeksi edes siinä, kuo-

leman läsnäollessa. Kohtaaminen asiakkaan kanssa, joka ei hyväksy omaa kuolemaansa 

koettiin myös vaikeaksi. Työntekijänä tietää, että asiakkaalla on pakollisia asioita hoi-

dettavanaan esimerkiksi lasten asiat, mutta asiakas kieltää kuoleman ja ajan rajallisuu-

den eikä hän näe näiden asioiden hoitamisen välttämättömyyttä.  

 

”ne jotka ei hyväksy millään, eikä tarvikkaan, mutta ne jotka rimpuilevat 

eivätkä pysty asioita hoitamaan. Ne eivät pysty hoitamaan vaikka lasten 

asioita, koska kieltävät sen kuoleman ja lupaavat lapsille liikaa esimerkik-

si, että hän ei kuole ennen kuin lapset ovat 18 vuotta ja tilanne on huono.” 

(haastattelu 5)   

 

Kuten seuraavista otteista tulee esille, sosiaalityöntekijät kuvasivat kohtaamisen voivan 

olla myös antoisaa. Haastateltavien mukaan kohtaamisen tekee antoisaksi avoimuus. 

Avoimuutena tuotiin esille kohtaamisen rehellisyys ja se, ettei kohtaamisessa koettu 

olevan rooleja vaan kohtaaminen tapahtui puhtaasti sellaisena kun ihminen on. Avoin 

välitön ilmapiiri ja kokemus siitä, ettei tarvitse olla työntekijänäkään enempää kuin on. 

Haastateltavat toivat esille omaa riittävyyden tunnetta työntekijänä, vaikka se mitä, 

konkreettisesti tehtiin, ei työntekijän näkökulmasta ollut mitään erityisen suurta. Asiak-

kaat loivat tunteen siitä, että tulivat autetuksi pelkällä läsnäololla. 
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”se on se aitous. Täällä kukaan ei esitä mitään rooleja ja se elämä on 

opettanut jo niin lujasti ihmistä, että henkilökuntakin on riisuttu kaikesta 

semmoisesta niinku se on aito kohtaaminen.” (haastattelu 3) 

 

” antoisin asia on se, että omaiset ja se asiakas, vaikka itse kokee että olen 

vaan läsnä ja jutustelen tavallisia asioita, niin ne saattaa sanoa, että olipa 

ihanaa kun kävit ja tuli niin paljon parempi olo tämäkin asia hoidettua. 

Silloin tietää, että on voinut olla apuna ja tukena.” (haastattelu 1) 

 

Antoisaksi koettiin myös sellaisten asiakkaiden kohtaaminen, joilla oli elämänkokemus-

ta ja oma elämäntarina kerrottavanaan kuoleman lähestyessä. Kohtaamisessa korostui 

monenlaiset hyvät tarinat ja se, millaista haasteista elämässä voi selvitä. Haastateltavat 

kertoivat kokevansa tuolloin kohdanneen myös asiakkaan elämänkokemuksen ja elämän 

viisauden, joka mahdollistaa hyvän elämän vaikeuksista huolimatta. Yksi haastateltava 

kuvasi tätä asiakkaan hyvän elämän kokemisen tunnetta yleiseksi ihmisen asenteeksi 

elämä kohtaan. Hän koki antoisaksi sen, että oma asenne voi vaikuttaa paljonkin siihen 

millainen kokemus omasta elämästä tulee. 

 

” joskus tapaa ihmisiä, jotka ovat eläneet elämänsä, ne on usein vanhem-

pia. Ne sanoo ja katto osua silmiin, että mulla on ollut hyvä elämä. Siis 

sellaset asiakkaat, jotka hyväksyvät oman kuolemansa ja pystyvät käsitte-

lemään sen ilman, että ne ahistuu siitä. Ne kokee eläneensä ja ovat tyyty-

väisiä omaan elämään. Sen huomaa niistä, ne ei koe jäävänsä mistään 

enää paitsi, se kuolema on jotenki luonnollinen päätös asiakkaan hyvälle 

elämälle.” (haastattelu 2) 

 

”ne keskustelut ihmisten kanssa ja perheiden kanssa. Jokaisella on oma 

tarina ja ne on älyttömän mielenkiintoisia.” (haastattelu 5) 

 

Haastateltavien mielestä kohtaaminen on työssä jaksamisen kannalta merkityksellistä. 

Se miten työntekijä pystyy näitä erityisesti vaikeita kohtaamisia käsittelemään muiden 

työntekijöiden kanssa tai työnohjauksen keinoin on oleellista sille, miten hyvin tilan-

teesta esiin nousseet tunteet saa hallintaan. Vaikeakin kohtaaminen voitiin kokea amma-

tillisuuden kasvuksi ja voimavaraksi tulevaan työhön, kun välillä voitiin itkeä ja nauraa 

muiden työntekijöiden kanssa omia kohtaamisissa heränneitä tunteita ulos. 
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6.2.2 Asiakkaan kohtaaminen 

 

Haastateltavat nostivat keskeisimmäksi kohtaamisessa avoimuuden ja työntekijän kuun-

telemisen taidon. Alla olevien aineisto- otteiden mukaan aito asiakkaan kohtaaminen 

edellyttää työntekijän läsnäoloa ja ajan antamista asiakkaalle. Erityisesti kohtaamisessa 

korostuu taito luoda asiakkaalle tunne siitä, että heitä kuunnellaan ja heidän toiveitaan 

kuullaan. Työntekijän kyky kuunnella tarkoittaa sitä, että työskentelyssä lähdetään liik-

keelle siitä mikä on asiakkaalle tärkeintä vaikka työntekijä määrittelisikin tärkeyden 

asiakkaan kannalta muihin asioihin. Tärkeintä on se, että oikeasti kuunnellaan mitä 

asiakas toivoo ja mikä on hänelle se tärkein asia.  

 

”Kyllä se on se läsnäolo. Se on tärkeintä ja se ajan antaminen. Tulee luo-

da rauhallinen tila, tilanne ja aikaa, jotta voi kuunnella asiakasta. Se ei 

aina ole helppoa, siis asettua siihen hetkeen. Toisaalta sit ku sille antau-

tuu, se on antoisaa, tuntee oikeesti kohtaavansa sen asiakkaan. (haastatte-

lu 5) 

 

”Ei asiakkaalle voi sanoa, että hetkinen ehkä ei nyt kannata suunnitella si-

tä thaimaan reissua vaan nyt pitäis miettiä näitä tärkeimpiä asioita. Sehän 

voi olla sen asiakkaan viimeinen toive tai edes unelma siitä, että kaikki on 

vielä mahdollista.(haastattelu 2) 

 

Terveyssosiaalityöntekijä voi olla ainoa työntekijä, jolla on aikaa pysähtyä kuuntele-

maan kiireisessä hoitoympäristössä. Pirkko Hautamäen (2007, 95) mukaan työntekijän 

on kyettävä kuuntelemaan asiakasta ja olemaan inhimillinen ilman, että ammatillinen 

asioiden hoitaminen rajoittaa sitä. (ks. myös Hietanen 2004, 235).  Haastateltavat toivat 

myös tätä aitoa kohtaamista esille alla olevan aineisto- otteen mukaisesti. Lisäksi koros-

tettiin sitä, että kohtaamisessa on oleellista se, että työntekijä ei vain kuuntele, vaan 

myös ymmärtää asiakasta. Asiakkaan ymmärtämiseen pyritään mahdollisuuksien rajois-

sa, ottaen huomioon hänen itsemääräämisoikeutensa ja toiveensa. Sairastuessaan ihmi-

nen joutuu tarkastelemaan elämäänsä ja tulevaisuuttaan uudelta kannalta, jolloin avoin 

kohtaaminen työntekijän kanssa voi olla merkittävää asiakkaalle. Kokemus siitä, että 

joku ymmärtää vaikeimmallakin hetkellä voi kantaa asiakasta eteenpäin. (Vilen ym. 

2008, 62).  
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Kiireettömyys ja tunne kiireettömyydestä ovat myös luottamuksellisen asiakassuhteen 

perusta. Kohtaamisessa tärkeää on luottamuksen syntyminen sekä se, että saadaan ai-

kaan rehellinen ja aito kontakti. Tämä ei ole mahdollista ellei asiakkaalle tule tunnetta 

siitä, että kohtaamiseen on aikaa. Kun asiakkaan luottamus on saavutettu se johtaa ai-

toon ja rehelliseen kohtaamiseen, jossa roolit unohtuvat ja ollaan vain ihminen ihmisel-

le. 

 

”Ei mennä ammattilaisena sen ihmisen luo, että mennään ihminen ihmisen 

luo. Eikä silleen, että mä oon nyt sosiaalityöntekijä minä tulin nyt autta-

maan sua, että voitko sä nyt kertoa asioistasi. (haastattelu 1).” 

 

” Mut sesemmonen aitous ja paljaana olo korostuu. Ei vain hoida asioita 

vaan on läsnä.”(haastattelu 5).” 

 

Luottamuksen syntyminen kohtaamisessa mahdollistaa sen, että kaikkien tunteiden 

näyttäminen on sallittua ja sekä työntekijä että asiakas on riisuttu kaikesta ulkopuolises-

ta. Lindqvistin (2004, 295 - 296) mukaan luottamus ja avoimuus asiakassuhteessa syn-

tyvät usein juuri persoonatason kosketuksesta. Vaikka työntekijältä edellytetään, että 

hänellä on oman alan tiedot ja taidot tämä ei kuitenkaan riitä, vaan kohtaamisessa tarvi-

taan myös työntekijän oman persoonan käyttöä. Liika tukeutuminen ammattirooliin voi 

merkitä työntekijän etäisyyttä, jolloin tunnekontakti asiakkaan kanssa jää väistämättä 

syntymättä ja asiakas voi jäädä vaille inhimillistä kontaktia. (Mt., 295 - 296.) 

 

Kuolevan asiakkaan kohtaamisessa luottamus korostuu, sillä asiakkaan täytyy voida 

luottaa siihen, että hän voi käsitellä kuolemaan liittyviä ajatuksia itsessään ja saavuttaa 

kriisinkin keskellä tasapainot. Asiakkaan tulee voida luottaa myös siihen, että työntekijä 

kestää asiakkaan prosessin ja on sinut kuolevaisuuden kanssa. Aineistossa asiaa kuvat-

tiin näin:  

 

”Kuolevan kohtaaminen herkkä ja liikuttava ja myös opettavainen hetki. 

Kyllähän niissä kokee sellaista osattomuutta ja miettii, että mitkä oikeat 

sanat, ku niitä ei välttämättä ole. Ne täytyy aistia vaan siinä hetkessä ja se 

hetki ja sen kuoleman lähentyminen. Se opettaa nöyryyttä mutta pelätä ei 

saa. Täytyy näyttää, että on vahva ja sinut sen kanssa. Sit jälkeenpäin voi 

ite prosessoida. (haastattelu 3) 



64 

 

 

”Kun syöpäpotilaan huoneeseen menee ja tietää, että siellä on asiakas 

saattohoitovaiheessa niin tulee sellanen kummallinen rauha. Ei ole ollen-

kaan kiiire. Siinä heittää ajantajuki, että siellä on sellanen jännä tunnelma 

ettei sinne voi mennä vaan piipahtamaan vaan se jotenki imasee. Ei tarvit-

se puhuakaan mitään ja kuitenkin siellä vaan jotenkin ollaan. Se on aivan 

erityinen tunnelma. ( haastattelu 1) 

 

Yllä olevan otteen mukaan luottamus edellyttää kiireettömyyttä ja kykyä rauhoittua asi-

akkaan vierelle. Luottamus edellyttää työntekijän avoimuutta ja rehellisyyttä. Työnteki-

jän tulee olla perillä mikä on asiakkaan todellinen tilanne ja tunnistaa sairauden realitee-

tit asiakkaan elämässä. Työntekijällä tulee olla kyky asettua asiakkaan asemaan ja miet-

tiä miten haluaisi itse tulla kohdatuksi. Toisaalta avoimessa ja rehellisessä kohtaamises-

sa korostuu suoraan puhuminen mutta toisaalta tulee tunnistaa ne asiakkaat, jotka eivät 

ole tähän valmiita. Mönkkönen (2002, 34) tuo esille myös ajatuksen siitä, että aina dia-

logista suhdetta asiakkaaseen ei synny työntekijän yrityksistä huolimatta ja auttamis-

työssä toimivat joutuvat kohtaamaan myös tämän tosiasian. Kohtaamisessa korostuu 

ihmistuntemus ja tämän avulla työntekijä kohtaa kunkin asiakkaan yksilöllisellä tavalla. 

Avoimuus ja rehellisyys pitävät sisällään sen, ettei asiakkaalle valehdella tai anneta sel-

laisia lupauksia, joita ei voida pitää tai ne eivät hänen tilanteeseensa nähden ole realisti-

sia kuten alla olevissa otteissa tuodaan esille.  

 

”Jos ei voi auttaa mitenkään se tulee myöntää eikä vaan olla auttavinaan. 

Tärkeintä on miettiä niitä edellytyksiä mitä asiakkaalla on, että ei lähe sil-

lee epärehellisesti viemään asiaa eteenpäin. (haastattelu 2).”  

 

”Syöpäpotilaathan on loppujen lopuksi aika rehellisiä, koska vaikka se on 

klisee, niin arvot on pistettävä kuntoon. ei ne sit turhista narise ku huomaa 

ettei itse voi määrätä. Niin ne on aika rehellisiä ja realistisia ja vaatii sitä 

sit meiltä työntekijöiltäki. (haastattelu 4) 

 

” kohdattavia on niin monenlaisia, että pitää olla tuntosarvet, että millä 

tavalla kohtaamisen hoitaa. Toisille passaa semmonen huumori ja toiset ei 

tykkää ollenkaan, että pitää olla sellanen asiallinen ja ammatillinen. 

(haastattelu 1) 
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Kohtaamisessa korostuu myös asiakkaan kunnioittaminen, arvostaminen ja työntekijän 

nöyryys asiakasta kohtaan kuten haastateltavat ovat tuoneet esille alla olevissa otteissa. 

Kunnioittaminen on kustakin asiakkaasta riippuvaista ja se miten toista huomio edellyt-

tää ihmistuntemusta. Kunnioittaminen voi olla myös henkilökohtaista ajan antamista ja 

kuuntelemista sekä asiakkaan tilanteeseen syvempää paneutumista. Toiselle se taas voi 

olla sitä, että kunnioittaa asiakkaan yksityisyyttä eikä lähde henkilökohtaisella tasolla 

kohtaamaan asiakasta. Kunnioittaminen on sitä, että lähdetään liikkeelle toisen ehdoilla. 

 

”Kun kohtaa asiakkaan tulee huomioida sen ihmisen kunnioittaminen ja 

mitä se itse haluaa sanoa omasta tilanteestaan. Ollaan tarkkana ettei 

mennä lipsauttamaan mitään semmoista mitä asiakas ei tietä tai halua sa-

noa. Mennään sen mukaan mitä ihminen haluaa. Eli vähän ohjaa sitä kes-

kustelua, että mitä kestää jutella ja mitä ei. (haastattelu 1).” 

 

”kyllä sen ihmisen näkee toisessa valossa, kun sen näkee omissa vaatteis-

saan. Kyllä se osastolla oleminen ja sängyn pohjalla oleminen on erilaista 

ja se vaatii erilaisen asenteen siihen ihmiseen ja sen kohtaamiseen. (haas-

tattelu 2) 

 

Arvostaminen korostuu siinä, miten asiakkaan toiveita huomioidaan. Asiakkaan toiveet 

hänen tilanteeseensa nähden voivat olla hyvinkin epärealistisia työntekijöiden näkökul-

masta. Asiakkaan kohtaamisessa on tärkeää luoda asiakkaalle tunne siitä, että häntä ar-

vostetaan ja hänen toiveillaan ja sanoilla on merkitystä, vaikka niitä ei aina voitaisikaan 

kokonaan toteuttaa. Alla oleva ote kertoo tästä:  

 

”joskus kirurgi saattaa sanoa, että eivät enää kirjoita kuolevalle todistuk-

sia, kun ne kuolee kuitenki kohta. Arvostaminen on sitä, että niin kauan 

kun on elämää, niin pitkään on suunnitelmia ja kaikkia asioita laitetaan 

kuntoon, mitkä ovat asiakkaalle tärkeitä.” (haastattelu 1). 

 

Nöyryys sisältää elämään suhtautumisen yleensäkin, sillä koskaan ei voi tietää mitä 

huominen kenellekin tuo tullessaan ja millainen kenenkin kuolema on. Kukaan ei voi 

tietää mikä kenellekin on se viimeinen päivä. Saattaa tapahtua mitä vain, eikä elämä ole 

musta valkoista. Kohtaaminen on nöyryyttä paitsi asiakasta myös elämää kohtaan. 
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Työntekijän rohkeus puhua vaikeista asioista ja kuulla niitä, tekee kohtaamisesta inhi-

millisen ja auttaa asettautumaan asiakkaan tilanteeseen ja ymmärtämään hänen ajatuksi-

aan. 

 

TAULUKKO2. Asiakkaan kohtaaminen 

                           ASIAKKAAN KOHTAAMINEN   

Vaikeat kohtaamiset: Antoisat kohtaamiset: Keskeistä asiakkaan kohtaami-

sessa:  
- Asiakkaan tilanne, sivuaa 

työntekijän elämää tai perhet-

tä 

- Asiakas on tuttu 

- Työntekijänä tunne riittä-

mättömyydestä/ammatillinen 

epävarmuus 

- Nuoren tai lapsen sairauden 

hyväksyminen 

- Lapsen suru vanhemman 

kuolemassa  

- Asiakkaan keskeneräiset 

perhesuhteet 

 

- Avoin, rehellinen koh-

taaminen 

- Kohtaaminen ihminen 

ihmiselle 

- Työntekijänä tunne, että 

riittää sellaisena kuin on 

- Asiakkaan positiivinen 

asenne elettyyn elämään  

- Asiakkaan kokemus 

hyvästä elämästä  

- Kuoleman hyväksymi-

nen  

- Avoimuus 

- Kuuntelemisen taito 

- Läsnäolo 

- Ajan antaminen/ kiireettömyys 

- Ihminen ihmiselle asenne 

- Ymmärrys asiakkaan tilantees-

ta ja elämästä 

- Tunteiden näyttäminen 

- Inhimillisyys 

- Työntekijä kestää asiakkaan 

prosessin 

- Kyky asettua asiakkaan ase-

maan 

 

 

6.3 Terveyssosiaalityöntekijän antama tuki 

 

Haastateltavat kuvasivat tuen antamisen asiakkaalle olevan asiakkaan kokonaisuuden 

hoitamista, johon liittyy tuki kaikilla osa-alueilla. Hänninen (2004, 252) tuo esille, että 

lääkärin tehtävä on helpottaa ihmisen vaivoja mutta lääketieteen tehtävä ei ole hoitaa 

kaikkia ihmisen sielun ja elämän asioita. Tämä edellyttää myös muita ammattilaisia 

sairastuneen ympärille. Sosiaalityöntekijän tuen antaminen nähtiin tärkeäksi ja sillä ko-

ettiin olevan oma paikkansa muuhun henkilökuntaan nähden. Muuhun henkilökuntaan 

nähden sosiaalityöntekijän tuen merkityksen nähtiin olevan kokonaisuus ”paketti”, jo-

hon asiakkaan arki ja elämä tulee mukaan kokonaisuutena eikä tuki kohdistu vain yh-

teen osa-alueeseen, sairauden hoitamiseen. 

 

6.3.1 Henkinen tuki 

 

Haastateltavista useimmat kokivat antavansa henkistä tukea ja heidän vastauksissaan 

korostui, henkisen tuen antamisen tärkeys koko asiakasprosessin ajan hoidettiinpa ta-



67 

 

paamisella sitten taloudellisen tai konkreettisen tuen asioita. Haastateltavat kuvasivat 

vastauksissaan eri tuen antamisen yhdistyvän tapaamisilla ja yhden käynnin aikana ko-

ettiin annettavat asiakkaalle monenlaista tukea. Alla oleva aineisto- ote kertoo, että asi-

akkaan kanssa konkreettista etuutta hakiessa, keskusteluja voitiin käydä hyvinkin laajas-

ti asiakkaan elämästä ja samalla käyntiin yhdistyi henkisen tuen antaminen. Henkiseksi 

tueksi koettiin syvällisempi keskustelu asiakkaan elämästä, asiakkaan kuuntelu ja tilan-

teessa läsnäolo, ymmärtäminen ja rinnalla kulkeminen. 

 

”kyllähän sitä tukea antaessa henkinen tuki on aina läsnä. Se on sitä, että 

on läsnä ja kuuntelee, ymmärtää ja on niinku rinnalla kulkija siinä vaike-

assa tilanteessa ja sitten siinä lomassa sitä taloudellista tukea.” (haastat-

telu 3) 

 

Vastauksissa henkinen tuki kuvattiin hyvin laajassa merkityksessä. Henkiseksi tueksi 

vastaajan kuvasivat asiakkaan kokonaisuuteen liittyvät tilanteet kuten elämään ja arkeen 

liittyvät keskustelut sekä kuoleman käsittelyn. Yksi vastaajista koki henkisen tuen ja 

keskustelun asiakkaan elämän kriiseistä olevan kriisityötä. Hän näki, että asiakkaan 

kanssa keskustelussa on kriisityön elementit. Haastateltava kertoi, että usein kuoleman 

hetkellä asiakas pohtii elämää laajemminkin ja tuolloin voi esiin nousta traumoja, joista 

asiakas ei ole aikaisemmin puhunut kenenkään kanssa. Osa haastateltavista kuvasi krii-

si- ja traumatyön sekä henkisen tuen antamisen rajan hämäräksi ja he korostivat työnte-

kijän ammatillisuutta ohjata asiakasta näissä tilanteissa muiden ammattilaisten luokse. 

Toisaalta näiden koettiin kuitenkin nivoutuvan toisiinsa kuten otteesta käy esille.  

 

”Tota, niin vähän itse ihmettelen tota tukea koska ajattelen, että sosiaali-

kuraattorit antavat enemmän sitä kuratiivista apua, että ne antavat enem-

män henkistä tukea, että meillä kuitenkin on enemmän sitä konkreettista 

apua mitä tulee näihin palveluihin. Mutta se menee käsi kädessä, mut mun 

mielestä ensin on se etuus, mutta potilas voi avautua ja me voidaan mah-

dollisesti tukea toisella tavalla. Ne tavallaan nivoutuvat toisiinsa vaikka se 

on konkreettista apua.”(haastattelu 2)  

 

”Keskustellaan tietysti ja sehän on kriisityötä. Saattaa olla joku juttu jota 

se asiakas ei ole kertonut kenellekään muulle ku mulle. Niin sehän on 

semmosta henkistä tukea. Joku kriisi saattaa laukasta jonkin sellasen, jos-
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ta ei ole aikaisemmin puhunut. Silloin on tavallaan onnistunut työssä, ku 

on sen luottamuksen arvoinen. Kyllä sitten joskus täytyy ehdotta, pitäisikö 

sulle varata esimerkiksi psykiatrin aika, että täytyy sitten osata ohjata 

myös oikeaan paikkaan.” (haastattelu 1) 

 

Varsinaisen kriisityön ei katsottu kuuluvan suoraan sosiaalityöntekijän antamaksi tuek-

si, ellei käsitelty nimenomaan kuolemaan ja sairastumiseen liittyvää kriisiä sillä hetkellä 

siinä tilanteessa asiakkaan elämässä. Yksi haastateltava koki, ettei hänen tehtäviinsä 

kuulu henkisen tuen antaminen asiakkaalle ja hän kertoi ohjaavansa asiakkaan henkisen 

tuen tarpeen ilmetessä muille tahoille kuten papin tai psykologin juttusille kuten alla 

olevasta otteesta voi todeta. Haastateltava koki, että henkistä tukea ja kriisitukea sairaa-

laympäristössä pystyy antamaan moni muukin ammattilainen ja hän koki omaksi osaa-

misalueekseen ammatilliseen kuntoutukseen ja sosiaalipalveluiden piiriin ohjaamisen.  

 

” kyllä mä luulen, et se mun työssä korostuu just se ammatilliseen kuntou-

tukseen, työhön palaamiseen ja sosiaalipalveluihin sekä sosiaaliturvaan 

liittyviin tukiin. Tää on se mun ensisijainen substanssiosaaminen ja sitä 

kriisikeskustelua ja supportiivisia keskusteluja tässä meiänki talossa pys-

tyy antamaan moni muuki. Tottakai siinä keskustellaan muutaki, mutta en 

mä ensisijaisesti ole mikään henkisen tuen antaja. Tottakait mä aina kysyn 

tarviiko se henkistä tukea, jos mä nään et se tarvii jotain, niin mää annan 

ohjeet minne ottaa yhteyttä tai lähetteen. Huolehdin, että se saa sitä” 

(haastattelu 4) 

 

Kaksi haastateltavista nosti henkisen tuen antamiseen liittyväksi työntekijän sellaisen 

tuen, jossa asetutaan asiakkaan puolelle ja lähdetään hoitamaan asiakkaan tilanteessa 

ilmenneitä epäkohtia laajemminkin. Työntekijä koki asettuneensa konkreettisesti asiak-

kaan puolelle ja antavansa henkisellä tasolla tukea pyrkien poistamaan tai ratkaisemaan 

epäkohdan asiakkaan tilanteessa.  

 

”sairaalan sosiaalityö, kun se ei ole sellasta päätösten tekoa. Niin se an-

taa sellasen ihanan uuden näkökulman, se voi juurikin olla sitä rinnalla 

olemista ja potilaan puolella olemista kun siinä ei ole sellasta vastakkain 

asettelua. Se antaa sellasen näkukulman, mä käytän itse mielelläni sanaa 

puskuri, että mä olen sellanen ku potilas ei jaksa, niin sillon mä astun ku-
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vaan. Teen joskus hänen puolestaan asioita, nää on yleensä niitä asioita, 

joista potilas sanoo, ettei jotain ole myönnetty, jotain kelan tai vammais-

palvelun kanssa, eläkelaitosten tai vakuutusyhtiöitten kanssa. Sit mä astun 

siihen puskuriksi ja alan hoitaan niitä kuntoon. Olen tunteideni kanssa 

asiakkaan puolella vähän ku omaa asiaa ajaisin.” (haastattelu 3) 

 

Yllä olevan aineisto otteen mukaista tukea antavan työntekijän Kirsi Juhila (2008, 118-

119) nimeää asiakkaan liittolaiseksi ja hänen antaman tuen merkityksessä asiakkaalle 

korostuu tuki asianajona. Tässä työntekijä asettuu asiakkaan puolelle ja jäsentää asiak-

kaan asemaa osana palvelujärjestelmää ja yhteiskuntaa.  

 

Yksi vastaaja pohti sosiaalityöntekijöiden ja terveyssosiaalityöntekijöiden kokemusta 

nähdä yhteiskunnan epäkohtia sekä sitä, mikä rooli työntekijällä on vaikuttaa ja tuona 

näitä epäkohtia esille. Hän koki, että työntekijä voi lähteä eteenpäin ihan pienestäkin 

asiasta esimerkiksi ajamalla asiakkaan asiaa. Asiakasta voi ohjata siihen, että hän lähtee 

kirjoittamaan ja ottamaan puheeksi asioita ja esimerkiksi sitä, mitä henkistä tukea he 

tarvitsevat mitä tulisi huomioida palvelujärjestelmän tasolla. Haastateltava pohti myös 

omaa roolia tässä asianajossa, koska terveyssosiaalityöntekijä on näköalapaikalla tuo-

maan tätä asiakkaan kokemaa tukea esille.  Satkan ym. (2003, 17) mukaan tämä liittyy 

myös asiantuntijuuteen ja ihanteena onkin sosiaalityöntekijä, joka asiantuntijana välittää 

ihmisten elinolosuhteista tietoa asianajon lisäksi yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja 

suunnitteluun. Asianajo taloudellisen ja konkreettisen tuen lisäksi henkisen tuen tarpeen 

osalta tulisi nostaa keskusteluun kun työskennellään terveyspuolella, jossa ajattelu pai-

nottuu enemmänkin sairauteen ja diagnoosiin. 

 

 

6.3.2 Taloudellinen ja konkreettinen tuki 

 

Kaikkien haastateltavien mielestä taloudellinen ja konkreettinen tuen antaminen on ter-

veyssosiaalityöntekijän keskeisintä aluetta. Haastateltavat myös kuvasivat taloudellisen 

ja konkreettisen tuen antamisen kulkevan rinnakkain. Taloudellisen tuen kuvattiin ole-

van etuuksista kertomista ja taloudellista neuvontaa, joskus jopa laina-asioiden tai hau-

tajaisten hoitamiseen liittyvää neuvontaa. Konkreettinen tuki yhdistyy taloudelliseen 

tukeen siten, että asiakkaan kanssa yhdessä tai asiakkaan puolesta näitä asioita hoitaa 

konkreettisesti työntekijä. 
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” Nykyisin on paljon asunnottomia yhteiskunnallisen tilanteen vuoksi eikä 

asiakkaalla välttämättä ole enää läheisiä auttamassa.. Tästä syystä sosi-

aalityöntekijä joutuu entistä useammin antamaan asiakkaalle konkreettista 

tukea, tätä ei aikaisemmin ollut niin paljon. Tällä tarkoitan sitä, että työn-

tekijä on yhteydessä esimerkiksi asuntotoimistoon ja selvittää asiakkaan 

mahdollisuutta saada asunto. Jos se sit järjestyy, se asunto, välttämättä 

asiakkaalla ole rahaa siihen, sitten työntekijä on yhteydessä sosiaalitoi-

mistoon ja selvittää asiakkaan mahdollisuutta saada taloudellista tu-

kea.”(haastattelu 5) 

 

Taloudellisen tuen merkitys korostuu silloin kun ihminen sairastuu pitkäaikaisesti ja 

vakavasti tai hänellä on pitkä työttömyys taustalla. Esille tuotiin Suomen taloudellista 

tilannetta, joka vaikuttaa siihen että yhä useampi ihminen joutuu turvautumaan yhteis-

kunnan sosiaaliturvaetuuksiin. Taloudellinen selviytyminen on tärkeä asia asiakkaille ja 

tämän vuoksi haastateltavat korostivat taloudellisen tuen antamisen merkitystä ja tietä-

mystä sairastuneiden asiakkaiden arjelle kuten alla oleva ote kertoo.  

 

”tota silloin kun vakavasti sairastuu ja jää pitkälle sairauslomalle niin 

esimerkiksi menee koko elämä sekasin. Siinä menee ehkä työ-, perhe-

elämä ja talous sekaisin. Tää mun pitää ottaa huomioon ja sitten aletaan 

rakentamaan sitä pikkuhiljaa, että mitä tapahtuu nyt ja mitä sitten. Mitä 

on tärkeintä tehdä tai hakea ensin, ettei arki vaikeudu entisestään.”( haas-

tattelu 4)  

 

Alla olevan aineisto- otteen mukaan haastateltavat viittasivat taloudellisen tuen osalta 

yleisiin kliseisiin, että terveys on tärkeintä ja toivat esille, että useimmalle näin onkin. 

Usein näin ajattelevat ne, jotka eivät ole kohdanneet vakavaa pitkäaikaista sairautta. 

Asiakkaat tarvitsevat taloudellista tukea samoihin asioihin kun terveetkin, asumiseen ja 

elämiseen sekä perheen elättämiseen. Taloudellisen tuen antamisen merkitys korostuu 

kun haetaan sellaisia etuuksia, joita ei yleensä jouduta hakemaan. Usein sairastunut ei 

tiedä tarpeeksi siitä, mitä etuutta hän voi hakea ja mihin on oikeus. Lisäksi hakemista 

vaikeuttaa oma vointi sekä lomakkeiden monimutkaisuus, jotka usein ovat syynä siihen, 

että terveyssosiaalityöntekijään ollaan yhteydessä taloudellisen tuen osalta. 
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”Niin taloudellinen tuki, seki on yllättävän tärkeä asia, vaikka niin moni 

aina ensin sanoo, että se terveys on kaikkein tärkein, että ei se raha rat-

kaise, mut ku sairastat parantumatonta tautia niin kyllä se raha rupeaa 

puhumaan jossain vaiheessa.”(haastattelu 3)  

 

Konkreettisen tuen antaminen korostuu silloin kun asiakas on sairas ja hänen jaksami-

nen hoitaa asioitaan on puutteellista. Haastateltavat kuvasivat, että on erityisentärkeää 

auttaa asiakasta konkreettisesti esimerkiksi hakemusten täyttämisessä Kelaan, sosiaali-

toimistoon ja vaikkapa vakuutusyhtiöön, koska uusien asiakkaan suurin huoli on se, 

miten pärjää taloudellisesta tai miten perhe pärjää kotona. Taloudellisen tuen lisäksi 

tuen antamisessa korostuu asiakkaan arjessa selviytymisen tukeminen, järjestämällä 

asiakkaalle konkreettisesti kotipalvelua, muita sosiaalipalveluita tai vammaispalvelun 

palveluita. Konkreettiseksi tueksi katsottiin myös konkreettinen ohjaaminen esimerkiksi 

psykiatrin tapaamiseen soittamalla asiakkaan puolesta ja sopimalla tapaaminen.  

 

”konkreettinen tuki on sitä, että suoritan potilaan puolesta, täytän hake-

mukset ja tarvittaessa soitan ja aktivoin palvelun tai sovin ajan.” (haastat-

telu 3) 

 

Tärkeäksi konkreettiseksi tueksi koettiin myös kotiloman mahdollistaminen asiakkaalle 

sopimalla käytännön järjestelyt sekä palvelut kotiin, jotta loma on mahdollista. Haasta-

teltavat kertoivat järjestäneensä asiakkaan lomalle kotisairaanhoitajan tai kodinhoitajan 

käynnit ja asiakasta on avustettu myös taloudellisesti matkakuluissa kotiloman mahdol-

listamiseksi hakemalla toimeentulotukea tai lainaamalla sairaalan kassasta rahaa kuten 

alla olevan aineisto-otteen mukaan voi todeta. Usein kotona käyminen on asiakkaan 

toive, jonka hän haluaa vielä kerran kokea ja se hänelle pyritään mahdollistamaan. 

Asunnottomalle asiakkaalle on voitu konkreettisesti järjestää asunto, ruokaa tai rahaa 

tilille.  

 

”Ollaanhan me joskus tehty sillä tavalla, että se konkreettinen tuki on ollu 

silleen, että jos on halunnut lähteä kotilomalle eikä ole ollut rahaa niin ol-

laan soitettu sosiaalitoimeen ja järjestetty se kotikäynti tai se matkaraha 

siihen tai ollaan otettu sairaalan kassasta lainaksi, joka tietysti peritään 

sitte.” (haastattelu 1) 
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Haastateltavien mukaan konkreettisen tuen antaminen on lisääntynyt, sillä nykyisin on 

paljon asiakkaita, joilla ei ole omaisia tai välit omaisiin ja ystäviin ovat katkenneet. Yksi 

haastateltava kuvasi, että nykyisin on enemmän niin sanottuja yksinäisiä susia, joilla ei 

ole sairastumisen hetkellä ketään joka voisi häntä auttaa konkreettisesti hoitamalla esi-

merkiksi pankkiasioita tai viemällä hakemuksia virastoihin. Tässä tilanteessa terveysso-

siaalityöntekijän tuen antamisen tärkeys konkreettisella tasolla nousee keskeiseksi asi-

akkaan asioiden hoitamisessa.  

 

”jotkut ovat sellaisia yksinäisiä susia. Kysyy moneen kertaan, että onko 

sulla ketään joka voisi auttaa ihan konkreettisissa asioissa. No ei ole. tai 

ne ei halua soittaa omalle tyttärelle ihan pienessäkään asiassa, vaikka 

asuu lähellä, koska välit on voinu mennä.” (haastattelu 2) 

 

Kolme haastateltavaa kuvasi, että konkreettinen tuki voi olla myös asiakkaan ja hänen 

läheisten ihmissuhteisiin liittyvien asioiden hoitamista. Asiakkaan välit esimerkiksi ai-

noaan lapseen ovat voineet katketa ja kuoleman lähestyessä asiakas pohtii tätä suhdetta 

ja toivoo voivansa korjata välit läheiseensä. Terveyssosiaalityöntekijä voi konkreettises-

ti tässä tilanteessa soittaa asiakkaan ystävälle, omaiselle tai läheiselle ja pyrkiä luomaan 

mahdollisuuden asiakkaan toivomaan välien selvittelyyn. Haastateltava kuvasi asiaa 

näin: 

 

”Konkreettista tukea on sekin, että yksi asiakas, joka oli katkaissut välinsä 

kaikkiin ja se halusi, että minä soitan sen omaisille ja pyydän niitä käy-

mään. ja ne tuli kaikki ja oli samassa huoneessa yhtä aikaa ja ne sai sel-

vittää välinsä, että kyllä minä vähän jännäsin, että miten se menee, mutta 

hyvin se meni.”(haastattelu 1) 

 

Haastateltavat kuvasivat tuen antamisen asiakkaille olevan hyvin monitahoista eikä uu-

teen asiakkaan tutustuessa voi koskaan olla varma millaista tukea ja ammatillisuutta 

juuri tämän asiakkaan kohdalla tulee tarvitsemaan. Toisaalta haastateltavat kuvasivat 

juuri tämän ennakoimattomuuden työn rikkaudeksi ja jaksamista edistäväksi tekijäksi.  
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TAULUKKO 3. Työntekijän antama tuki tulosten valossa 

                           TYÖNTEKIJÄN ANTAMA TUKI 

Henkinen tuki: 
- Syvällinen keskustelu asi-

akkaan elämästä 

- Asiakkaan kuunteleminen 

ja läsnäolo  

- Ymmärrys ja rinnalla kul-

keminen 

- Sairauden ja kuoleman kä-

sittely asiakkaan kanssa 

- Kriisin kanssa työskentely 

- Asiakkaan puolelle asettu-

minen 

- Yhteiskunnan epäkohtien 

ymmärtäminen asiakkaan 

tilanteessa 

Taloudellinen tuki: 

- Etuuksista kertominen 

- Sosiaaliturvan tuntemus ja 

soveltamista asiakkaan ti-

lanteeseen 

- Taloudellista neuvontaa ja 

ohjausta 

   

Konkreettinen tuki: 
-Etuuksien hakemista yhdessä 

asiakkaan kanssa 
- Lomakkeiden täyttäminen 
- Arjessa selviytymisen tuke-

minen 
- Palveluiden järjestäminen 

konkreettisesti/ kotilomat, 

asuminen 
- Ajan varaaminen asiakkaalle 

muun asiantuntijan luokse 
- Toimeentulotuki hakemuksen 

täyttäminen asiakkaan kanssa 
- Asiakkaan ja hänen läheisten 

ihmissuhteiden hoitaminen 
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7 YHTEENVETO 

 

Sosiaalityön prosessit kietoutuvat tiiviisti yhteiskunnallisiin yleisiin muutoksiin. (Kar-

vinen- Niinikoski & Metteri 2003, 43). Sosiaalityötä toteutetaan aina jossakin tietynlai-

sessa toimintayhteydessä ja tämän vuoksi sosiaalityöntekijä tarvitsee tietoa ympäröiväs-

tä yhteiskunnasta, yhteiskunnan tilanteesta sekä niistä prosesseista joita on meneillään. 

Yhteiskunnan muuttuminen vaikuttaa sosiaalityön toiminnan ehtoihin ja siksi tiedon 

merkitys korostuu. Pohjolan (1996, 259) mukaan tämän niin sanotun paikallisen tietoi-

suuden perusteella on mahdollisuus luoda kuvaa siitä, mistä asiakkaat tulevat sekä siitä 

miksi he tarvitsevat juuri tiettyä palvelua. Tämän avulla voidaan myös täsmentää kuvaa 

asiakkaiden elämäntilanteista ja asiakasprosessien lähtökohdista. Sosiaalityöntekijän 

tulee lisäksi tunnistaa myös oma paikallinen elinympäristö, sekä se mistä kontekstista 

hän tekee sosiaalityötä. Sosiaalityöntekijä toimii terveydenhuollossa tietyssä institutio-

naalisessa ympäristössä ja hänen odotetaan ymmärtävän sen reunaehtojen lisäksi niitä 

yhteiskunnallisia rakenteita, jotka vaikuttavat ihmisten elämään sekä sosiaalityön tehtä-

vään. (Matthies 1996, 125). 

 

Myös tuloksissa tuki esille, että sosiaalityöntekijän asiantuntijuuteen sairaalassa liittyy 

terveyssosiaalityön kontekstin ymmärtäminen. Se, mitä terveyssosiaalityön asiantunti-

juudelta vaaditaan, on ympäristöön sidottua mutta se voi olla myös osastokohtaisesti 

erityistä. Tutkimuksen tuloksissa on havaittavissa, ettei asiantuntijuus tämän päivän 

terveyssosiaalityössä ole vain ammatillista tietoa, jolla työntekijä pystyy hoitamaan 

työnsä ja toimimaan työyhteisössä oman tehtävänsä asiantuntijana. Yhteiskunnan raken-

teet ovat muuttuneet ja sosiaaliset läheisverkostot ovat hajonneet, eivätkä vastaa enää 

niistä tehtävistä mistä aikaisemmin. Aineiston mukaan sosiaalityöntekijän asiantuntijuus 

jaettiin yhteiskunnalliseen asiantuntijuuteen ja odotukselliseen asiantuntijuuteen sekä 

ammatillisuuteen, jossa tuotiin esille enemmänkin terveyssosiaalityöntekijän henkilö-

kohtaista suhtautumista sekä asennetta työhön.  

 

Yhteiskunnalliseen asiantuntijuuteen sisällytettiin laajempaa asiantuntijuutta, jolla tar-

koitettiin yhteiskunnallisten yhteyksien ymmärtämistä ja yhteiskunnallisten muutosten 

vaikutusten ymmärtämistä asiakkaan tilanteeseen. Esille tuotiin myös yhteiskunnan ra-

kenteiden, sosiaaliturvan sekä sosiaalipalveluiden tuntemusta sekä niiden hallintaa. 

Odotuksellisen asiantuntijuuden osalta haastateltavat toivat esille enemmänkin niitä 
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asioita, joita sairaala ympäristön muut ammattilaiset terveyssosiaalityöntekijältä odotti-

vat. Erityisesti terveyssosiaalityöntekijältä odotetaan eri lakien tuntemusta, sosiaalipal-

veluiden ja sosiaaliturvan soveltamista asiakkaan tilanteeseen. Tämän lisäksi korostet-

tiin työpaikka ja substanssiosaamista, jolla tarkoitettiin tietyn sairauden ymmärtämistä 

asiakkaan tilanteeseen.   

 

Tulosten mukaan ammatillisuus sisältää työntekijän henkilökohtaisia ominaisuuksia 

kuten terveyssosiaalityöntekijän sekä oman tehtävän tunnistamista muihin työntekijöi-

hin nähden. Ammatillisuudessa korostettiin terveyssosiaalityöntekijän valmiutta asiak-

kaan kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen sekä asiakkaan tilanteesta lähtevää kokonaisuu-

den hallintaa. Silloin kun työtä tehdään osastolla jossa kuolema on läsnä, yleinen asian-

tuntijuus ei riitä vaan terveyssosiaalityöntekijän asiantuntijuuden vaatimuksiin sisältyy 

paljon osastokohtaista ja erityistä ammatillisuutta, jota juuri tällä tietyllä osastolla tarvi-

taan. Osastolla, jossa kuolema on läsnä, työntekijä joutuu kokonaisvaltaisempaan pro-

sessiin, joka edellyttää myös työntekijän omien intressien kuten asenteiden, pelkojen ja 

tunteiden käsittelyä sekä ammatillisuuden ja inhimillisyyden soveltamista työhön. Tu-

loksissa tuotiin esille, että kuolevien asiakkaiden kanssa työskennellessä työntekijä jou-

tuu pohtimaan myös omaa asennetta sekä käsittelemään kuoleman aiheuttamia tunteita 

itsessään. Jotta terveyssosiaalityöntekijä voi kohdata kuolevan asiakkaan, hänen on tär-

keää tiedostaa oma maailmankatsomuksensa, ajattelutapansa, kokonaisnäkemyksensä 

ihmisestä, elämästä sekä kuolemasta, kuten Nissilä (2004, 254) asian kiteyttää. Tulosten 

mukaan terveyssosiaalityöntekijän asiantuntijuus ja ammatillisuus eivät kuitenkaan ra-

joitu vain sosiaaliturvan tuntemukseen ja tietämykseen, vaan yhä enemmän heiltä odote-

taan myös erityistä ammatillisuutta, jolla tarkoitetaan terveyssosiaalityöntekijän omia 

valmiuksia toimia kuolevien asiakkaiden kanssa.  

 

Sosiaalityössä on tavallista, että työtä tehdään asiakkaiden kanssa ja tämä edellyttää 

asiakkaan kohtaamista. Sosiaalityö sisältää perusolemukseltaan asiakkaan kohtaamista, 

ja kohtaamisen kokemisessa voi olla paljonkin erityisyyttä juuri ympäristöstä ja osastos-

ta johtuen. Kohtaamiseen erityisyyden tuo terveyssosiaalityön ympäristö, paikka ja vielä 

tarkemmin osasto, jossa työtä tehdään. Nämä ovat avainasemassa siihen mitä kohtaami-

nen edellyttää työntekijältä. Aineiston mukaan terveyssosiaalityöntekijät ovat kokeneet 

kuolevan kohtaamisen voivan olla antoisaa tai vaikeaa. Siihen millaiseksi työntekijä 

kohtaamisen kokee, vaikuttaa työntekijän oma asenne elämään, suhtautuminen kuole-

maan ja kuoleman hyväksyminen luonnollisena osana elämänkulkua sekä se miten hy-
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vin työntekijä pystyy käsittelemään omia kuolemaan liittyviä tunteita ja kysymyksiä 

itsessään. Nissilä (2004, 255) toteaa, että kuolemiseen ja erityisesti kuolemattomuuden 

tavoitteluun liittyvissä kysymyksissä ollaankin tekemisissä uskomusten ja tiedostamat-

tomien vaikutusten kansa. Tämän vuoksi terveyssosiaalityöntekijä joutuu käsittelemään 

näitä perustavanlaatuisia kysymyksiä elämästä myös itsessään. Tulosten valossa tämä 

työntekijän oman prosessin käyminen ei suojele työntekijää siltä ettei hän koe vaikeita 

asiakastilanteita, jotka niin sanotusti voivat nousta iholle. Terveyssosiaalityöntekijä voi 

joutua kohtaamaan sellaisia asiakastilanteita, jotka muistuttavat työntekijää omista ai-

kaisemmista kokemuksista esimerkiksi läheisen kuolemasta. Aineistossa nostettiinkin 

esille vaikeana kokemuksena sellaisten asiakkaiden kohtaaminen, jonka elämä ja perhe-

tilanne sivusivat työntekijän tilannetta. Toisaalta myös tutun asiakkaan kohtaamiseen 

sekä siihen, jos asiakasta ei pystytty auttamaan, liitettiin kohtaamisen vaikeutta.  

 

Kohtaamistilanteissa asiakas esittää toiveita tuesta. Tulosten valossa yhteiskunnalliset 

muutokset ja sosiaalisten rakenteiden muutokset näkyvät terveyssosiaalityöntekijän 

työssä, työn tehtävä alueiden sisällöllisten painotusten muutoksina. Tulosten mukaan 

terveyssosiaalityöntekijä on yhä enenevässä määrin kokonaisvaltaisemmin mukana asi-

akkaan sairastumisen prosessissa, sosiaaliturvan asiantuntijana mutta myös muun sosi-

aalisen tuen antajana. Tämän tutkimuksen tuloksena minulle on vahvistunut käsitys sii-

tä, että terveyssosiaalityöntekijä antaa valtavan panoksen myös tunnetyöntekijänä. Joki-

sen ja Juhilan (2008, 117- 118) mukaan tuki, jossa pyritään ymmärtämään ja lisäämään 

asiakkaan jaksamista on oleellista kriisityössä ja vaikeiden tilanteiden sekä kokemusten 

käsittelyssä. Karjalaisen ja vilkkumaa (2007, 55) mukaan tuen saaminen ja vastaanot-

taminen voivat vaikuttaa siihen miten ihminen selviytyy sairastumisen kriisistä.  

 

Terveyssosiaalityöntekijän työnkuva muodostuukin tämän vuoksi laajemmaksi koska 

asiakkaat eivät usein pysty kriisinsä keskellä jäsentämään uutta tilannettaan ja heillä voi 

olla tarvetta käsitellä kuolemaan liittyviä kysymyksiä jonkun ulkopuolisen kanssa. Tä-

mä muutos edellyttää työntekijältä entistä enemmän inhimillistä ja henkilökohtaista 

työotetta. Yksi haastateltava toi esille, että tämä johtuu yhteiskunnallisesta muutoksesta, 

joka on vaikuttanut siihen, että asiakkailla ei välttämättä ole tiivistä sosiaalista verkos-

toa kenen puoleen he voivat sairastumisen hetkellä kääntyä. Toisaalta esiin tuotiin aja-

tusta siitä, että verkostosta huolimatta asiakas voi kokea sairastumisen yksityisasiakseen 

eikä sairauden jakaminen läheisten kanssa ole luontevaa. Näiden yhteiskunnassa vallit-

sevien muutosten vuoksi terveyssosiaalityöntekijöiden työhön on tullut muutospaineita, 
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hoitaa myös niitä asiakkaan osa-alueita joista ennen huolehtivat läheiset. Erityisesti 

osastolla, jossa kuolema on vahvasti läsnä, terveyssosiaalityöntekijän työnkuvassa kuo-

levan fyysisiin, psyykkisiin, hengellisiin ja sosiaalisiin tuen tarpeisiin vastaamista ko-

rostettiin.  

 

Terveyssosiaalityöntekijältä odotetaankin entisten tehtävien lisäksi entistä enemmän 

valmiuksia tukea asiakasta kokonaisvaltaisesti sosiaalisen tuen ja psykososiaalisen tuen 

taustaymmärryksen keinoin. Tulosten mukaan terveyssosiaalityöntekijän asiantuntijuus 

ja ammatillisuus olivat aikaisemmin melkeinpä yksinomaan etuuksien piiriin ohjaamista 

ja neuvomista. Suurelta osin näin voikin olla ja useimmille asiakkaille tämä riittää. Ny-

kyisin asiakkaat saavat tämän tiedon netistä, mutta tarvitsevat rinnalle ihmistä, joka kul-

kee rinnalla tukien heitä sairaudessaan. Tulosten mukaan ammatillisuutta on myös se, 

että työntekijä riisuu ammattilaisen roolin ja pystyy kohtaamaan asiakkaan ihmisenä. 

Gustaf Molander ja Anssi Peräkylän (2000) mukaan kuolevalla on oikeus niin sanottu-

jen kuolettajien vierellä oloon ja heidän keskittymiseensä hänen erilaisten tarpeiden 

tunnistamiseen ja vastaamiseen. Tulosteni mukaan asiakkaat odottavat myös terveysso-

siaalityöntekijöiden vastaavan tähän vierellä olon tarpeeseen. Kumpusalon (1991, 21) 

mukaan oikein mitoitetulla tuella on positiivinen vaikutus hyvinvoinnille. Tuloksissa 

tuli esille, että aina tukea ei koeta tarvitsevan vaan luotetaan omiin voimavaroihin ja 

itseensä oman tilanteen auttajana. Terveyssosiaalityöntekijän tulee tunnistaa myös se jos 

asiakas ei tarvitse tukea ja hyväksyä se, vaikka työntekijänä näkisikin asiakkaan tilan-

teen toisin. 

 

Tulosten mukaan terveyssosiaalityöntekijät kokivat antavansa henkistä tukea, jolla tar-

koitettiin aitoa kuuntelemista ja asiakkaan tilanteeseen paneutumista. Tämä tarkoittaa 

Jokisen ja Juhilan (2008, 117- 118) mukaan aitoa kohtaamista ja työntekijän suhteen 

rakentumista asiakkaaseen ennen kaikkea rinnalla kulkemisen kautta.  Tulosten mukaan 

terveyssosiaalityöntekijän aito kohtaaminen sairaalamaailman diagnoosiin ja fyysisten 

oireiden hoitoon keskittyvät avun jälkeen, on keskeistä asiakkaan tukemisessa. Terveys-

sosiaalityöntekijän työssä haasteellista onkin ammatillisen ja aidon rinnalla kulkemisen 

yhdistäminen työssä.  
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8. POHDINTA 

 

Työskentelen myös itse Syöpätautien klinikalla ja aloittaessani tässä työssä huomasin 

kuolevan asiakkaan kohtaamisen pelottavaksi asiaksi.  Huomasin, että jouduin käsitte-

lemään ja kohtaamaan omat pelkoni kuolemaa kohtaan ja pohtimaan sitä, mitä kuolema 

minulle merkitsee ja miten siihen voi suhtautua. Huomasin tuolloin, että olen työssä 

jossa asiantuntijuus on jotain syvempää ja vaatii selvittämään oman näkökulman kuo-

lemaan ennen kuin voin todeta olevani terveyssosiaalityön asiantuntija ja auttaa asiak-

kaita. Tämä olikin yksi tutkielmani taustalla vaikuttava kiinnostuksen kohde ja halusin 

selvittää ovatko muut terveyssosiaalityöntekijät joutuneet käymään läpi samanlaisen 

henkilökohtaisen prosessin. Toisaalta olen käytännössä huomannut myös sen, että jotkut 

työntekijät ulkoistavat kuoleman itsessään ja hoitavat vain työnsä, mutta itse koen ole-

vani auttamistyössä ja koen ammatillisuuden olevan myös sitä, että olen itse sinut kuo-

leman kanssa.  

 

Tutkielmani taustalla oli oletus siitä, että sosiaalityö pohjautuu sosiaalityön perimmäi-

siin ajatuksiin eikä työn luonne muutu vaikka sitä tehdään sairaala ympäristössä. Ai-

neiston perusteella sain vahvistusta sille, että myös muut työntekijät kokivat oman asi-

antuntijuuden työyhteisössään perustuvan yleisiin sosiaalityön periaatteisiin.  Sosiaali-

työn yhteiskuntatieteellinen osaaminen sekä ihmisen näkeminen kokonaisuutena, johon 

yhteiskunnalliset muutokset heijastuvat monin tavoin, tuli aineistosta hyvin esille. 

Vaikka sosiaalityön perimmäinen luonne näyttäytyi samanlaisena, työhön sisällöllisesti 

vaikutti, se millaisessa ympäristössä sosiaalityö tehdään. Osastolla, jossa kohdataan 

kuolevia asiakkaita, on omat erityispiirteensä.   

 

Kandidaatin tutkielmani avarsi ymmärrystäni vakavaan sairauteen sairastuneiden koke-

muksista asiakkaan näkökulmasta. Ymmärryksen lisääntyminen herätti minussa osittain 

ahaa- elämyksiä mutta toisaalta koin paineita pystynkö olemaan se asiantuntija ja terve-

yssosiaalityöntekijä, joka pystyy vastaamaan näihin moninaisiin asiakkaiden odotuksiin. 

Tämä herätti minussa halun selvittää sitä, miten työntekijät ovat kokeneet vakavasti 

sairastuneen asiakkaan kohtaamisen. Tutkimuksen taustalla oli oletus siitä, että kuole-

man kohtaaminen on prosessi, johon liittyy työntekijän omien tunteiden käsittelyä. Tä-

mä oletus sai vahvistusta aineistosta ja huomasin, että työntekijät ovat joutuneet käy-

mään tämän prosessin läpi ja käsittelemään omia tunteitaan. Terveyssosiaalityöhön olen 
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tullut kutsumuksesta ja tavoitteenani on ollut hädässä olevien auttaminen. Alkuaikojen 

kauhun tunteiden jälkeen olen huomannut, että kokemuksen myötä olen pystynyt suh-

tautumaan yhä ammattimaisemmin vaikeaan asiaan, kuolemaan. Olen huomannut, että 

jotkut asiakkaat ovat vaikuttaneet voimakkaasti tunteisiini mutta koen, että minusta löy-

tyy vielä työssä tarvittavia inhimillisiä tunteita. Opin toisaalta pois yliempaattisuudesta, 

johon helposti sortuu kuolemaa kohdatessaan. Tämä työ on vahvaa ja voimakasta ja 

tunsin, että työtäni terveyssosiaalityöntekijänä tarvitaan.  

 

Sosiaalityön etiikka on niitä osa-alueita, joita olen pohtinut useasti pitkän urani aikana 

terveyssosiaalityöntekijänä. Tämän vuoksi halusin kysyä haastateltaviltani myös eetti-

sistä asioista. Haastateltavat olivat kokeneet, että terveyssosiaalityössä eettiset ristiriidat 

eivät liity niinkään työntekijän ja asiakkaan keskinäiseen kohtaamiseen, koska terveys-

sosiaalityöntekijä ei tee päätöksi eikä puutu asiakkaan yksityiseen elämään sanktioivas-

ti. Eettistä pohdintaa tuotiin asiakassuhteeseen liittyvän esimerkiksi kohdatessa ulko-

maalaisia asiakkaita joilla on omia vakaumuksia tai kulttuuriin sidottuja perinteitä, jotka 

ovat ristiriidassa suomalaiseen kulttuuriin. Näissä tilanteissa työntekijä joutuu pohti-

maan sitä pitäisikö edustaa systeemiä vai olla asiakkaan puolella. Ammattieettisiksi 

ristiriidoiksi koettiin myös ne tilanteet, joissa asiakkaan toive tai etu ja organisaation tai 

järjestelmän rahallinen puoli asettuivat vastakkain. Näissä tilanteissa työntekijät kokivat 

joutuvansa puolustamaan asiakkaan edun merkitystä suhteessa organisaation tai järjes-

telmän tapaan toimia.  

 

Yksi haastateltava toi esille sen, että kymmenen vuoden sisällä on tapahtunut paljon 

muutoksia, jotka ovat heikentäneet asiakkaan tilannetta ja avun saantia. Vaikeimmaksi 

hän koki ne tilanteet, joissa ihmisen elämää määrittää se mihin on rahaa ja mihin ei. 

Poliitikot päättävät mihin rahaa käytetään ja mihin resursoidaan. Toisaalta tämä ei ole 

työntekijän eettinen ristiriita, koska työntekijä ei päätä näistä asioista vaan enemmänkin 

ristiriidan huomaa päätöksentekoelimissä siten, ettei asiakasta kohdella aina niin kuin 

laki määrää ja se vaikuttaa sitä kautta työntekijään.  

 

Muistan kuinka menin sairaalan sängyn viereen asiakkaan luokse, joka luki hyvässä 

mielenrauhassa kirjaa tai neuloi sukkia. Olin varustanut nenäliinoin ja erilaisten hake-

musten kanssa kohtaamaan täysin romahtaneen murskatun asiakkaan. Asiakas halusi 

hakea Kelalta 4 euron matkakorvauksen. Miksi? Eikö tässä elämänvaiheessa olisi toi-

senlaiset asiat mielessä. Muistan myös nuoren miehen vanhempien lukeneen Valituista 
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Paloista kertomuksen syöpäsairaan ihmepelastumisesta ja heidän aikomuksenaan oli 

selvittää missä tämä parantunut ihminen on ja kysyä häneltä neuvoa poikansa ihmepa-

rantamiseen. Muistan myös lääkärin, joka haki vaihtoehtohoitoja Euroopasta ja katseli 

anovasti hoitavia osastonlääkäreitä vielä yhden vaihtoehdon kokeilemiseen. Tai asiak-

kaat, jotka vertailivat itseään muihin hoidettaviin ja samaistivat itsensä uuteen positi-

oon; niihin jotka hyötyisivät hoidosta. Muistan myös niitä asiakkaita, jotka eivät halun-

neet kuulla sanaakaan epikriisistä eikä sairautensa ennusteista. He halusivat pitää toi-

vonsa. Joskus harvoin tapasin niitä, jotka olivat löytäneet merkityksen kuolemasta. Nä-

mä potilaat kyllä hakeutuivat enemmän sairaala pastorin puoleen. Mutta juttelin myös 

niiden kanssa, jotka olivat muuttaneet arvonsa. He jäivät pois työstä ollakseen enemmän 

perheen jäsentensä kanssa ja hoitivat ikääntyviä vanhempiaan tai tekivät pitkään haa-

veina olleen matkan ulkomaille. Näihin kaikkiin esimerkkeihin liittyy eettisyys tavalla 

tai toisella niin kuin aineistossa kuvattuihin tilanteisiinkin.  

 

Mielestäni sain vastauksia tutkimustehtäviini ja vahvistusta siitä, että työ kuolevien 

osastolla on vaativa prosessi ja siihen liittyy paljon tunteiden käsittelyä myös työnteki-

jältä henkilökohtaisella tasolla. Tutkielman tässä vaiheessa voin todeta, että aihetta on 

ollut mielenkiintoista tutkia.  
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LIITE 1 

 

 

 

 

 

 

Liite 2. Tuen merkitykset. Metterin (2007, 56) jaottelun mukaan. Kirjassa: Karjalainen 

& Vilkkumaa, K. 2007. Sosiaalityö aikuisten parissa.  
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LIITE 2 

 

HAASTATTELULOMAKE 

 

PERUSTIEDOT - kerrotko aluksi itsestäsi ja työstäsi 

 

• Kauanko olen ollut sosiaalityöntekijänä? 

• Oletko tehnyt muuta kuin sairaalan sosiaalityötä? mitä? 

•  Kauanko olet ollut sairaalan sosiaalityössä? 

• miten asiakkaat ovat ohjautuneet sairaalan sosiaalityöntekijän luokse? 

• millaisissa asioissa asiakkaat ovat halunneet tavata sosiaalityöntekijän? 

• millaiseksi koet roolisi sosiaalityöntekijänä sairaala ympäristössä? haasteet ym.  

 

 

ASIANTUNTIJUUS TERVEYSSOSIAALITYÖSSÄ 

 

• Millainen asiantuntijuus mielestäsi korostuu sairaalan sosiaalityössä?  

• mitkä sosiaalityön osa-alueet työssäsi korostuvat? 

•  millaista apua sairaalan sosiaalityö mielestäsi antaa asiakkaalle? 

• millaiseksi kuvaat sosiaalityöntekijän työtä sairaalan osastolla? mikä keskeistä? 

mitä vähemmän keskeistä? 

• muuttaako kuoleman läsnäolo sairaalan sosiaalityön asiantuntijuutta? mitä tulee 

huomioida?  

• miten itse suhtaudut kuolemaan? auttaako suhteutumisesi työssä? 

• eroaako asiantuntijuus syöpäsairaiden osastolla muusta sosiaalityöstä?  

• mikä on sosiaalityön erityistä osaamista tällaisella osastolla? 

• kohtaatko työssäsi ammatti eettisiä ristiriitoja? 

• mitä menetelmiä käytät työssäsi? 

• ketkä ovat asiakkaita? (osaston potilaat, omaiset ym.)  

 

 

ASIAKKAAN KOHTAAMINEN TERVEYSSOSIAALITYÖSSÄ 

 

• Mikä on mielestäsi asiakkaan kohtaamisessa tärkeintä?  

• mitä tulee huomioida? 
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• millaiseksi olet kokenut kuoleman sairaan asiakkaan kohtaamisen? 

•  mikä on vaikeinta? 

•  mikä on ollut antoisinta? 

• miten käsittelet kohtaamisesta esiin tulevia tunteitasi? 

• millaiseksi koet ammatillisuuden kohtaamisissa? ( onko joitain tilanteita, joita 

koet hankalaksi) 

 

 

TERVEYSSOSIAALTYÖNTEKIJÄN ANTAMA TUKI 

 

 millaista tukea asiakkaat odottavat sairaalan sosiaalityöntekijältä? 

 millainen merkitys tuen antamisella asiakkaille on mielestäsi sairaalan sosiaali-

työssä? 

 millaisen tuen antaminen työssäsi korostuu? 

 millaista tukea koet antavasi asiakkaille? (henkistä, taloudellista, neuvoja, ohjei-

ta, konkreettista tukea) vastausten mukaan seuraava; 

 koetko antavasi asiakkaille henkistä tukea? jos, koet niin millaista henkistä tukea 

annat ja minkä katsot henkiseksi tueksi? (samat konkreettisen tuen ym. osalta) 

 koetko tuen antamisen vaikeaksi ja hankalaksi? jos koet, niin millä tavalla koet 

sen hankalaksi? 

 

 

LOPUKSI 

 

 olisitko halunnut kertoa vielä jotain keskustelemiimme aiheisiin liittyen, jota en 

huomannut kysyä? jäikö jotain oleellista kysymättä?  
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LIITE 3 

 

SAATE 02.09.2013 

 

 

SAATE TUTKIMUSLUPA-ASIAAN 

 

Haastattelin kevään 2013 aikana sosiaalityöntekijöitä pro gradu tutkiel-

maani, Terveyssosiaalityöntekijä kuolevia kohtaamassa. Tutkielmaani var-

ten kerään oppilaitoksen pyynnöstä teiltä sosiaalityöntekijöiltä jälkikäteen 

kirjallisen suostumuksen haastattelujen käyttämisestä tutkielmani aineis-

tona.  

 

Haastatteluaineistonani olivat sosiaalityöntekijöiden yksilöhaastattelut 

heidän omista kokemuksistaan asiantuntijuudesta ja kuoleman sairaiden 

asiakkaiden kohtaamisesta syöpäsairaiden osastolla. Mikäli katsotte, että 

haastattelun käyttämiseen aineistona tarvitaan myös organisaation esimie-

hen lupa, niin pyydän teitä liittämään myös organisaation esimiehen alle-

kirjoituksen lomakkeeseen. 

 

Tutkimuslupalomakkeet voi palauttaa minulle postitse, kirjeen mukana 

olevalla palautuskuorella.  

 

Ystävällisin terveisin  

 

Anne Saranpää, Opiskelija 

Jyväskylän yliopisto/ Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 

 

Liitteet  

 

Liite1. Seloste tutkimuksesta 

Liite 2. Tutkimuslupahakemus
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TUTKIMUS: TERVEYSSOSIAALITYÖNTEKIJÄ KUOLEVIA 

KOHTAAMASSA 

Olen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen maisterivaiheen opiskelija. Teen pro gra-

du – tutkielman aiheesta, Terveyssosiaalityöntekijä kuolevia kohtaamassa. Tutkielmani 

taustalla on halu selvittää sairaalan sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä ja kokemuksia 

kuoleman sairaiden asiakkaiden kohtaamisesta ja asiantuntijuudesta osastolla, jossa 

kuolema on läsnä. Lisäksi tarkoitukseni on selvittää mitä tukea sosiaalityöntekijä antaa 

asiakkaalle ja millaiseksi sosiaalityöntekijät näkevät tuen antamisen merkityksen omas-

sa työssään. Taustahypoteesina tutkielmassani on, että sairaalan sosiaalityöntekijän työ 

pohjautuu sosiaalityön perimmäisiin ajatuksiin työn luonteesta ja työssä korostuvat sa-

mat sosiaalityön osa-alueet kun muussakin sosiaalityössä. Tässä valossa tutkielmani 

teoreettisessa viitekehyksessä asiasanoiksi vakiintuivat sosiaalityö, sairaalan sosiaalityö, 

tuki ja sosiaalinen tuki, kuoleman ja kriisin kohtaaminen sekä ammatillisuus.  

Taustalla on ajatus siitä, että kuoleman kohtaaminen on prosessi, joka vaatii ihmistä 

käsittelemään ja rakentamaan elämäänsä uudelleen uudesta näkökulmasta ja siksi kuo-

levan asiakkaan kohtaaminen on sosiaalityöntekijälle kokemus, joka haastaa ammatilli-

sesti mutta myös tunteiden käsittelyn tasolla.  Tämän vuoksi tietolähteenäni tutkielmas-

sani voivat olla sairaalan sosiaalityöntekijät, jotka työskentelevät syöpätautien osastoilla 

ja joilla on kokemusta kuolevan asiakkaan kohtaamisesta. Aineiston kerään kevään 

2013 aikana.  

Tutkielmani on laadullinen ja aineistolähtöinen. Tutkimuksen lähestymistavaksi olen 

valinnut tapaustutkimuksen, koska tarkoitus on kuvata sosiaalityöntekijän omia koke-

muksia ja kohteena on tietyssä ympäristössä toimivien ihmisten elämä sekä sen eri ulot-

tuvuudet ja tapahtumat. Aineistonkeruumenetelmänä on yksilöhaastattelu, jossa aihe-

alueena ovat ammatillisuus, kuolevan asiakkaan kohtaaminen ja sairaalan sosiaalityön 

antama tuki. Aineiston analysoin laadullisen aineiston analyysin avulla.  

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja osallistumisen voi perua halutessaan. 

Tutkimuksen aineisto tulee vain tutkijan käyttöön eikä aineistosta voi erottaa yksittäisen 

haastateltavan vastauksia. Aineistoa säilytetään lukollisessa kaapissa ja hävitetään 

asianmukaisesti tutkimuksen valmistuttua. Valmis tutkimus toimitetaan haastateltaville 

heidän työpaikalle, joko sähköisesti tai postitse.  
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LIITE 4 

 

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KOKKOLAN 

YLIOPISTOKESKUS 

CHYDENIUS 

 

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS 

 

Tutkimuksen tekijä 

Saranpää Anne 

osoite 

puh. 040-7265033 

anne.saranpää@hus.fi 

Jyväskylän yliopisto/ Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 

 

Tutkimuksen ohjaajat 

Sirkka Alho  

Anni Vanhala 

Jyväskylän yliopisto/ Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 

 

Tutkimus 

Terveyssosiaalityöntekijä kuolevia kohtaamassa 

sosiaalityön maisteriopinnot/sosiaalityö 

 

Haastateltavan suostumus 

 

Annan luvan siihen, että haastattelustani saatua aineistoa voidaan käyttää Anne Saran-

pään pro gradu- tutkielmassa, Terveyssosiaalityöntekijä kuolevia kohtaamassa. 

 

Nimi ja Yksikkö __________________________________________ 

 

puhelin ja sähköpostiosoite ________________________________________ 

 

Päiväys ja paikka _______________________________ 

 

Allekirjoitus/  ________________________________ 

 

mailto:anne.saranpää@hus.fi
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nimenselvennys ______________________________________ 

Organisaation suostumus 

Organisaation esimiehenä suostun organisaatiomme sosiaalityöntekijän haastattelun 

käyttämiseen tutkija Anne Saranpään  pro gradu- tutkielman aineistona.  

 

Päiväys ja paikka ____________________________________ 

 

Allekirjoitus  _____________________________________ 

 

Nimenselvennys/ 

Virka-asema  ______________________________________  

 

 

Tutkijan sitoumus ja allekirjoitus  

Sitoudun noudattamaan ehdotonta vaitiolovelvollisuutta ja luovuttamaan korvauksetta 

tutkimuksesta sen valmistuttua yhden kappaleen tutkimusluvan myöntäneelle organisaa-

tiolle. Mikäli tutkimuksen teko keskeytyy, tulen ilmoittamaan siitä tutkimusluvan 

myöntäneelle organisaatiolle.  

 

 

Päiväys  ______________________________________________ 

 

Allekirjoitus/ ______________________________________________ 

 

nimenselvennys ___________________________________ 


