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JAANAN RUNO SÄDESAIRAALASSA 
1990 

(Jaana kuoli joulukuussa 1990) 

KOSKETUS 

Minä sairas olen 
joukossa muiden. 

Mietin maailmaa, elämää, 
sen tarkoitusta. 

Tuskieni hetkinä minä 
apua pyydän. 

En ehkä osaa sitä näyttää. 
Epätoivoni keskellä 

tulee sisar - minua hoitaa.
Kiireensä keskellä 

pysähtyy, 
miettii, 

ojentaa kätensä, 
koskettaa. 

Antaa hellyyttä 
vaikkakin hetkisen. 
Ja minun on niin 

kaunista olla 
kauan 

tunnen lämmön 
yhteisen. 



ABSTRACT 

Linden, Mitja 
The Changing Image and Experience of Cancer. Accounts given by 
patients and professionals. 
Jyvaskyla: University of Jyvaskyla, 1994, 234 p. 
(Jyvaskyla Studies in Education, Psychology and Social Research, 
ISSN 0075-4625; 112) 
ISBN 951-34-0425-0 
Summary 
Diss. 

The aim of the study was to investigate in what way the perceived 
image and experience of cancer have changed over the period from 
1800 to 1990. The issues examined addressed the development of cancer 
treatment, cancer care and people's conceptions of cancer during this 
period. In addition, the modernization process of our society had a very 
special role in this investigation. 

The study was carried out as a qualitative case study, with 27 
cancer patients and 14 professionals acting as informants of the study. 
The patients and professionals were selected and located through the 
treatment and care processes of the cancer hospital in Jyvaskyla, 
Finland. The data were collected by means of individual stories and 
accounts recorded on tape during discussion sessions. On the basis of 
these tapes, then, descriptions of selected episodes were obtained. Two 
variables, namely, "dominant speakers" and "distribution of cancer 
experiences", were identified. The analysis method for the data was 
"learning through experience". 

The changes which have occurred in the image and experience 
of cancer have been dramatic. In the early years cancer was equalled 
with death and perceived as extremely fearsome. Today cancer is often 
curable. Surgical care, radiation therapy and chemotherapy treatment 
are very effective. Nursing practices are also important, and psycho
social working practice has a very special role in cancer care. Because of 
these developments cancer is not so fearsome any more. Coping with 
cancer, patient independence and self-action are essential. The patient is 
better able to rationalize his experience and to put it in perspective with 
his everyday life. In hospitals, information on the diagnosis, state of 
cancer and treatment options are given, and the patient is more ready 
to disclose his cancer diagnosis to his friends. It is no longer kept as a 
secret. A cancer patient is like any other member of society, who can 
lead a normal life. Fear of death is not an automatic aspect of the 
cancer experience. It, too, can be discussed more publicly. 



All in all, the image of cancer is much more normal today than 
before: curability, support forms provided, open discussion on cancer 
and death, increased information, and development of society have 
brought about this change. In today's society the patient has often had 
many difficult experiences, and cancer might not be perceived as the 
most difficult. He has learned to cope with such experiences. If the 
development of cancer treatment and care continues, the image of 
cancer will become even more "normal". But there are also problems: 
professional practices in the field have become multidimensional, fast
paced and uneconomic. How is it possible to give treatment and care, if 
there is no money available? The patient does not always have money 
to pay himself for this care. He might not get enough information, or 
he might get it too late. The diagnosis may be delayed. He might have 
other acute problems. What is done in these cases? 

Keywords: Modernization of image and experience of cancer, history of 
cancer care, coordination of medical and psychosocial oncology 



ESIPUHE 

Mielenkiintoni syövän kuvan ja syövän kokemisen muutoksen tutkimi
seen virisi kolmen vaiheen kautta. Olin suunnitellut tutkimusta tullessa
ni sädesairaalan sosiaalityöntekijäksi kesällä 1989. Tällöin en vielä tien
nyt, mitä tutkia, sillä minulla oli syövästä vain kuva, että siihen aina 
kuolee. Sitten huomasin, että syöpää voidaankin menestyksellisesti 
parantaa, koska hoitomenetelmät olivat kehittyneet ja syövästä myös 
tiedettiin. Niinpä ajattelin ryhtyä tutkimaan syövän kriisikokemista, sillä 
sitä pidettiin vielä siihen aikaan ongelmallisena ammattilaisten taholla. 
Mutta ajan mittaan havaitsin, ettei kriisikokemusta potilaiden kokemuk
sissa juuri ollutkaan ja että tällaisella tutkimuksella olisin vain synnyttä
nyt sitä. Niinpä käännyinkin kokonaan uudelle alueelle: syövän "mo
dernisoitumisen" tutkimiseen, uudenlaisen, normalisoituvan syövän ku
van ja kokemisen hahmottamiseen. Tutkimukseni edetessä tulin yhä va
kuuttuneemmaksi siitä, että kehitys, joka tieteen ja hoidon alueella oli 
tapahtunut, oli saanut aikaan muutosta melkoisesti. Lopulta päädyin 
ajatukseen, että tutkimukseni tulisi myös omalta osaltaan vaikuttaa 
muutokseen. 

Hankaluuksia tällaisen tutkimuksen tuottamisessa kuitenkin oli 
melkoisesti, sillä etukäteistietoa ei ollut saatavilla sen enempää muutok
sesta kuin sen tutkimiseen sopivista metodeistakaan. Tietoa piti hankkia 
keskustelemalla potilaiden ja henkilökunnan kanssa. Niinpä työni saat
taa vaikuttaa epätavanomaiselta ja työn ohessa suoritettuna jäsennyksil
tään hajanaiselta. Mutta tällaisena se itse asiassa kuvaakin sitä innova
tiivista, itseaktiivista kehitysluonnetta, joka syövän sädehoidon alueella 
on aikakauden kuluessa ollut ilmeistä. Muutamat uskaliaat pioneeri
työntekijät lähtivät kaikesta vastustuksesta ja halveksunnasta huolimatta 
aivan kuin tyhjästä luomaan uutta aluetta ja päätyivät lopulta huomat
taviin tuloksiin. 

Kaiken kaikkiaan tutkimusaika oli mielenkiintoinen. Se auttoi 
ymmärtämään syövän, hoidon ja kokemisen probleemeja sekä synnytti 
ammatillista valmiutta työhöni. Se myös kiinnitti huomiotani siihen, 
että "modemisoituminen" on syövän alueella ilmeistä. Kaiken lisäksi 
tämä on enenevästi positiivista, sillä se rationalisoi sekä toiminnallisia 
että kokemuksellisia käytäntöjä. 

Kiitän kaikkia, jotka uskaltautuivat kanssani tämän poikkeuksel
lisen tutkimuksen vaiheisiin, potilaita, jotka katsoivat tärkeäksi saada 
viestiä julkisuuteen, hoidon ammattilaisia, jotka uskoivat muutokseen ja 
sen jatkuvuuteen, sekä eri vaiheen lukijoita ja tarkastajia. Erityisesti kii
tän ylilääkäri Matti Jakobssonia, jonka optimistinen, rohkaiseva ja inno
vatiivinen asenne työtäni kohtaan on ollut korvaamaton tuki. Hän näki 
mahdollisuuksia silloinkin kun "epäilyn tuulet puhalsivat". Kiitän esi-



tarkastajiani professori Risto Eräsaarta ja Suom.en Syöpäyhdistyksen yli
lääkäriä Harri Vertiota, jotka lähtivät kanssani seikkailem.aan tällä epä
varmalla maaperällä. Lukuisat keskustelut professori Eräsaaren kanssa 
yli viiden vuoden ajan ovat olleet ajoittain jopa terapeuttinen tuki tutki
muksen paineiden pyörteissä. Asiantuntijuus niin potilaiden kuin am.
m.attilaistenkin ja oppilaitoksen kesken on asettanut vaatimuksia kogni
tiivisen tiedon mutta myös "koskettavan kom.m.unikaatioyhteyden" hal
lintaan. Tiedon hallintahan on monimutkaisella tavalla sidoksissa ta
paan, miten sitä välitetään tai hankitaan. 

Kiitokset myös koko Sädesairaalan henkilökunnalle ymmärtäväs
tä suhtautumisesta tutkimukseni jatkuvaan läsnäoloon. Syöpäsairaalan 
henkilökunta on poikkeuksellisen positiivinen uuden kehittelyssä ja 
vaikeiden asioiden hallitsemisessa. Tämän potilaatkin toteavat yhä uu
delleen. Kiitokseni Keskussairaalalle apurahasta, terveyskasvatusylihoi
taja Marja Hallm.anille työn läpikäymisestä ja sosiaalityöntekijöille hei
dän työtä kohtaan osoittamastaan kiinnostuksesta. Kiitokset Oulun yli
opistollisen sairaalan professorille, ylilääkäri Pentti Taskiselle, jolta sain 
työhöni arvokasta historiallista ainesta syövänhoidon kehityksestä. 
Kiitän assistentti Jorma Hännistä, Timo Nurm.ea ja Anne Räsästä kie
liasua koskevista huomautuksista ja Marja-Liisa Helim.äkeä tekstinkä
sittelystä. Kiitän myös yhteiskuntapolitiikan laitosta saamastani apura
hasta. 

Kiitokseni äidilleni, joka jaksoi vanhoilla päivillään olla mukana 
tutkimuksen eri vaiheissa, sen iloissa ja suruissa. Ja kiitokseni veljelleni, 
joka valppaana seurasi tutkimuksen etenemistä. Kaiken kaikkiaan tuki
javerkosto on ollut melkoinen ja optimistinen tuki jopa käsin kosketelta
vaa. Tällaisessa ilmapiirissä on ollut hyvä työskennellä. 

Jyväskylän Sädesairaalassa 14.12.1994 

Mirja Linden 
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1 SYÖVÄN TUNNISTAMINEN JA 
TUNNUSTAMINEN 

Syövällä on vuosisatojen ajan ollut pelkoa herättävä maine. Ilmeisen 
varman kuoleman leima, syiden ja hoitojen tuntemattomuus sekä yh
teys kipuun ja fyysiseen tuhoon ovat tehneet sen erityisen pelottavaksi, 
jopa kammottavaksi. Lääkärit välttivät pitkään syöpädiagnoosin kerto
mista potilaalle, sillä he uskoivat, että diagnoosin kertominen oli ahdis
tavaa, jopa tarpeetonta, koska syöpää ei kuitenkaan voitu parantaa. 
Usein perhe vaati lääkäriä pitämään diagnoosin salassa, ja jokapäiväi
sessä kielenkäytössä vältettiin syöpä-sanaa. 

Yhteiskunnan kehittyessä tieteellisen tutkimuksen edistyminen 
mahdollistui, hoitomenetelmät kehittyivät ja sekä syövästä että hoidois
ta alettiin tietää enemmän. Kirurginen hoito oli ensimmäinen syövän
hoitomuoto. Röntgensäteiden keksiminen 1800-luvun lopulla ja lääke
hoidon keksiminen 1940-1950-luvulla antoivat uuden mahdollisuuden 
hoitaa syöpää. Mutta vasta syövänhoitoklinikoiden perustamisen jäl
keen 1950-1960-luvulla paranemisen edellytykset tulivat jokapäiväisiksi. 
Tappavasta ja tuhoavasta syövästä tuli parannettava tauti, ja kokemisen 
aspekteihin alettiin kiinnittää huomiota. Kaiken kaikkiaan muutosta on 
tapahtunut yksilökokemisessa, kulttuurisessa kuvassa ja tieteen saavu
tuksissa. Pyrinkin tutkimuksellani selvittämään, minkälainen muutos
prosessi on ollut historiallisesti, miten eri tekijät ovat muutokseen vai
kuttaneet ja miten muutos näkyy syövän nykykuvassa ja kokemisessa. 

Syöpä on tautina ikivanha (ks. Brummer 1984). Se tunnetaan jo 
vuosituhansien takaa. Siitä on löydetty merkkejä Egyptin muumioilta, ja 
mainitaan, että jo Galenos (131-200) tunsi syövän. Syövän latinankieli
nen nimi cancer on peräisin häneltä, sillä hänen mielestään pitkälle 
edennyt rintasyöpä muistutti rapua (cancer). Myöhemmin nimitys laa
jeni koskemaan myös muita syöpämuotoja. Suomessa syövän alkuperäi-
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nen nimi on ollut ruumiinmato. Se esiintyy jo vuonna 1741 Daniel Jus
leniuksen sanakirjassa. Syöpä-nimi esiintyy ensi kerran Johannes Tickle
nin suomenkielisessä lääketieteellisessä sanastossa vuonna 1832. 

Syövän syyt olivat varhaisina aikoina hämärän peitossa. Gale
noksen mukaan syövän syynä olivat sekä synkkämielinen, kylmä ja 
kuiva veri että musta sappi. Tämä käsitys säilyi aina 1700-luvulle asti. 
Tällöin tilalle tuli kaksi aikakauden ajatustavalle ominaista käsitystä. 
Syövän syyksi ymmärrettiin kakodynia eli kudosnesteiden huono laatu 
ja primäärinen dyskrasia, joka puolestaan merkitsi veren ja kudosnestei
den epätasaista sekoittumista. 

Syöpäkasvaimet jaettiin Wyotsin tunnetun lääketieteellisen tieto
sanakirjan mukaan (1734) kovettumiin eli skirrukseen ja syöpään. Skir
rus oli kova, kivuton kasvain, jota tavattiin ruumiin kalvoissa sekä 
ulkoisissa ja sisäisissä rauhaskudoksissa, mm. maksassa, pernassa, koh
dussa, kiveksissä ja rintarauhasessa. Skirruksen syynä olivat paksut 
ravintonesteet sekä sitkeä ja limainen verihera, joka vähitellen muuttui 
kivikovaksi. Jos skirrus ei parantunut, se usein rappeutui syöväksi. 
Rappeutumista edisti ympäröivien kudosnesteiden karvaus. Karvauden 
asteesta riippui, syntyikö haavainen syöpä vai syöpä, joka "kuten ahnas 
susi söi ympäröivää tervettä kudosta". Syövän nimi lupus ('susi') kuvaa 
tätä. Syöpä oli aluksi kivuton mutta muuttui kasvaessaan kivuliaaksi. 

Syövän nimen, sen syytekijöiden ja kasvaimen luonteen määrit
telyt kuvastavat mystistä tietämättömyyttä, jota syöpään liitettiin var
haisina aikoina. Tämä mystisyyden kuva on saattanut jäädä määritel
miin, vaikka syövän diagnostiikka onkin perinpohjin uudistunut. 

Syövän tieteellinen tutkimus alkoi 1700-luvun lopulla. Sen uran
uurtajana pidetään Marie-Francois-Xavier Bichatia (1771-1802). Ensim
mäinen varsinainen oppikirja syövästä "Handbuch der spesiellen Patho
logie und Therapie" on vuodelta 1838. Siinä luvussa "Scirrhosen" kuva
taan yksityiskohtaisesti kohtu-, maha- ja rintasyöpä. Perustekijänä syö
vän syntyyn oli teoksen mukaan alttius elinten tulehduksiin, joiden 
katsottiin syntyvän elinvoiman ja elimistön ärtyväisyyden äkillisestä ja 
voimakkaasta noususta. Kullakin syöpälajilla oli paitsi yleisiä riskite
kijöitä myös omia erikoisriskejään. Kohtusyöpää lisäsivät teoksen mu
kaan keskenmenot ja liiallinen seksi. Mahasyöpää edistivät ärsyttävät 
ruoat ja tyhjään vatsaan nautittu alkoholi sekä työskentely kumarassa, 
mielenliikutukset ja tukahdutetut intohimot. Vaarallisiksi nähtiin myös 
lääkärin rutiininomainen tapa määrätä kaikille potilaille oksennus- ja 
ulostuslääkkeitä sekä erilaisia katkeroita. Mahasyöpä oli yleisempi mie
hillä kuin naisilla, yleisempi kaupungeissa kuin maaseudulla sekä ylei
sempi yläluokan ja kansan keskuudessa kuin keskiluokassa. Elämäntapa 
katsottiin merkitykselliseksi syövän synnyssä, mutta kohtuullinen ja 
rauhallinen elämä ei ehdottoman varmasti kuitenkaan suojannut syöväl
tä. 

Nykyaikaisen syöpätutkimuksen katsotaan alkaneen vuonna 
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1838. Silloin ilmestyi Johannes Miillerin perustavaa laatua oleva tutki
mus, joka ensimmäisenä sisälsi syövän mikroskooppisen kuvan. Varsi
naisia hoitokeinoja ei aluksi ollut. Syöpä oli yhtä kuin kuolema. Paikal
linen tuumorin kirurginen leikkaus tuli mahdolliseksi vuonna 1847, kun 
anestesian menetelmät ja antisepsiskäytännöt (vakavien infektioiden 
hoito) oli keksitty. Parantava hoito oli kuitenkin varsinaisesti mahdollis
ta vasta myöhään tällä vuosisadalla. Siksi onkin ymmärrettävää, että 
tällaisesta taudista, jonka syytkin olivat tuntemattomia ja hoito epäto
dennäköistä, oli liian pelottavaa puhua ääneen tai paljastaa sen nimeä 
potilaalle (Holland 1991, 768). 

Syövän kirurginen poisto tuli mahdolliseksi vuoteen 1890 men
nessä. Sitten alettiin kouluttaa lääkäreitä syövän toteamiseksi (Holland 
1991, 768). Leikkaus on vanhin syövänhoitomuoto, ja se on yhä ensi
sijainen monien syöpien hoidossa. Enemmän kuin 60 % syöpäpotilaista 
hoidetaan kirurgisesti, ja leikkausta käytetään diagnosoimisessa enem
män kuin 90 %:ssa kaikista syövistä (Eberlein & Wilson 1991, 25). Tuu
moreita voitiin poistaa kyllä jo 1600-luvulla, mutta menetelmä oli raaka, 
kun anestesian keinoja ei vielä ollut. Moderni aika kirurgisessa hoidossa 
alkoi Amerikassa vasta, kun Ephraim Me Cowell poisti 22,5 naulan ova
riatuumorin rouva Jane Crawfordilta joulukuussa 1809. Menetelmä oli 
modernien standardien mukaan arvioituna silti raaka ja barbaarinen, 
mutta se oli kuitenkin tehokas, sillä potilas eli 30 vuotta operaation 
jälkeen. 

Varhaisessa kirurgisessa hoidossa oli monia esteitä: useimmat 
syövät oli diagnosoitu vasta edenneessä vaiheessa, instrumentit olivat 
kehittymättömiä ja antibiootteja ei ollut saatavilla, kaiken lisäksi syste
maattinen patologinen arvio oli mahdollista vasta 1900-luvun alussa. 
Operaatioita rajoitti kyvyttömyys suoriutua verensiirroista ja se, että 
henkitorvianestesiaa ei ollut. Ei ollut myöskään tietoa nesteiden ja elekt
rolyyttien tasapainosta, hengitysilman vajauksesta ja infektioiden hallin
nasta. 

Kirurgian aluetta muutti pysyvästi seuraavat kolme tekijää. 
Hammaslääkärit William Morton ja Grawford Long aloittivat ensimmäi
senä anestesian käytön. John Collins Warren suoritti ensimmäisen suu
remman operaation, yläposkiontelorauhasen poiston anestesiaa käyttäen 
Massachusetts General Hospitalissa 16.10.1846. Joseph Lister aloitti 
vuonna 1867 antisepsiskäytännön. Kirurginen hoito tuli mahdolliseksi 
carbolihapon käytön alkaessa, sillä sen avulla voitiin vähentää infekti
oihin sairastuvuutta ja kuolleisuutta. Myöhään 1890-luvulla William S. 
Halsted edisti kirurgian kehittämistä oppiaineena John Hopkinsin yli
opistossa. Halsted painotti, että tutkimuksen tuli perustua anatomisiin 
ja fysiologisiin periaatteisiin ja niissä oli syytä käyttää eläinkokeita. 
Tämä teki mahdolliseksi kehittää uusia operatiivisia menetelmiä labora
toriossa ja soveltaa niitä sitten kliinisiin asetelmiin. Halstedin kirurginen 
käytäntö levisi lopulta niin luonteenomaisesti ja laajalle, että sitä saa-
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tettiin nimittää kirurgian kouluksi. Täten anestesian ja antisepsisen 
kirurgian tulo oli tehty turvalliseksi ja hyväksyttäväksi. Useimmat syö
vänhoidon kirurgian pioneerionkologit korostivat pikkutarkkoja kirurgi
sia tekniikoita ja olivat ensimmäisenä selventämässä syövän tietyn alu
een osapoistoa. Tekninen kirurgia korostui, kun leikkausvälineitä, haa
vanlevittimiä ja ompeluvälineitä alettiin kehittää. Myös ompeluteknii
koiden parantaminen, resektion anatomisten rajojen määrittely ja ole
massaolevien syöpäoperaatioiden tarkentaminen tulivat ajankohtaisiksi. 

Viimeaikaisia keksintöjä syövän kirurgiassa ovat automaattiset 
erityislaitteet, laserkirurgia ja mikrokirurgiset tekniikat. Leikkauksen 
tehostuminen on vähentänyt kuolleisuutta ja laajentanut kirurgian ky
kyä suoriutua suuroperaatioista (Eberlein & Wilson 1991, 26). 

Kirurginen hoito ei kuitenkaan ollut riittävän tehokas syövän pa
rantamiseksi. Tuumori tosin voitiin poistaa kokonaisena, mutta se saat
toi lähettää veren mukana soluja, joista kehittyi myöhemmin metastaa
seja, syövän etäpesäkkeitä. Sen tähden oli tärkeää, että tieteellinen tieto 
lisääntyi sädehoito-onkologiasta, medikaalisesta onkologiasta ja immu
nologiasta, jotta voitiin suunnitella preoperatiiviset ja postoperatiiviset 
hoitotoimenpiteet useammanlaisten hoitojen integraationa (Eberlein & 
Wilson 1991, 25). 

Röntgensäteiden keksiminen 1895 antoi uuden mahdollisuuden 
syövän hoitamiseen. Röntgensäteiden keksijä Wilhelm Conrad Röntgen 
esitteli säteet Wiirtzburgissa 28.12.1895. Tämä sai aikaan suunnattoman 
kummastuksen senaikaisissa tiedemiehissä (Taskinen 1964, 1973) ja 
myös aiheutti syövänhoidossa täydellisen mullistuksen. Kirurgisten toi
menpiteiden lisäksihän ei ollut juuri muuta hoitoa. Historian ensimmäi
nen sädehoito annettiin 1896 (Taskinen 1970, 968). 

Suomeen saatiin ensimmäinen röntgenkone 1900-luvun alussa 
Helsingin yleisen sairaalan kirurgisen osaston poliklinikalle. Suomen 
ensimmäinen röntgenlääkäri A. Clopatt perusti Helsinkiin yksityisen 
röntgenlaitoksen vuonna 1902. Hän esitteli ottamiaan potilaiden rönt
genkuvia vuonna 1903 Suomen Lääkäriseuran kokouksessa. Hoidon 
alalta on ensimmäinen tieto vuodelta 1903, jolloin Ali Krogius kertoi 
Suomen Lääkäriseuran kokoukselle kirurgian röntgenosastolla hoide
tusta osteosarkooma-tapauksesta. Ensimmäinen sisätautien röntgenosas
to aloitti toimintansa vuonna 1912. 

Parantava hoito muutamia harvoja poikkeuksia lukuun ottamat
ta oli kuitenkin mahdollista vasta myöhään tällä vuosisadalla sädehoi
don ja sytostaattihoidon kehittymisen jälkeen. Lääkehoito tuli sädehoi
don rinnalle 1940-50-luvulla, mutta lääkkeiden käyttöä opeteltiin pit
kään tämän jälkeen. Hoidon parantava merkitys alkoi näkyä 1950-60-
luvulla, jolloin perustettiin syövänhoitoklinikat. 

Tutkimusmenetelmien kehittyessä syöpää löydettiin yhä enem
män. Infektiotaudit, esimerkiksi tuberkuloosi, joka oli yleinen vuosisa
dan alussa, saatiin hallintaan uusien lääkeaineiden vuoksi, mutta sa-
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manaikaisesti syöpä ja sydäntaudit yleistyivät. 
Kun syöpää alettiin tunnistaa, ajateltiin, että syöpä oli psykoso

maattinen tauti. Traumat, suru, pelko, pettymykset ja emotionaalisen 
tuen menetykset varhaislapsuudessa yhdistettiin syövän kehittymiseen 
vuosisatojen ajan. Vielä 1950-luvun jälkeenkin psykoanalyyttisten tutki
musten lisääntyessä oletettiin, että ratkaisemattomat konfliktit altistivat 
tietyntyyppiselle syövälle. Kuitenkin ainoita tietolähteitä olivat lääkä
reiden kokemukset ja potilaiden retrospektiiviset selitykset. 

Emotionaalinen tila oli yhdistetty syövän syntyyn jo monia vuo
sisatoja aiemminkin, ja mielialateoriaa kehiteltiin ennen syövän varsinai
sen tieteellisen tutkimuksen alkua. Tiettyjä persoonallisuuden piirteitä, 
kuten myös avoimuutta, toivottomuutta, melankoliaa ja depressiota 
tulkittiin. Mutta varsinaisesti psyyken kokemisen tutkimusta on ollut 
tieteen kehittymisen ajoilta lähtien. Gendron havaitsi (1701) elämän 
katastrofien merkityksen, surun ja huolien yhteyden syövän syntyyn 
(Simonton, Simonton-Matthews & Greighton 1982, 62-65). Burrows 
(1787) esitti, että syöpä aiheutuu, kun mielen epämukavan voimakas ja 
pitkäaikainen tunne, kuten intohimo ja viha, raivo, tai suuri mieltymys 
heikensi veren kiertokulkua ja paksunsi sitä. Tältä ajalta mainitaan 
myös kirurgeja, jotka olivat havainneet erityisen yhteyden syövän ja 
tunteiden välillä. Sitten 1800-luvulla uskottiin, että sosiaalinen tila ja 
emotionaaliset tekijät vaikuttivat syövän syntyyn. Paget ajatteli syvän 
pelon, toivottomuuden ja pettymysten lisäävän altistusta. Parker korosti 
surua, pelkoa ja ongelmia, Snow onnettomuuksia ja mielen ongelmia 
(Forsen 1989, 19-20). 

1900-luvulla tutkijat alkoivat tulkita syövän synnyn psykososiaa
lisia tekijöitä. Kolme pääaluetta hahmoteltiin: 1) stressi, 2) persoonalli
suuden piirteet sekä 3) toivottomuus ja menetykset. Varhaisilta ajoilta 
on lukuisia tutkimuksia, joissa tarkastellaan stressin ja elämäntapojen 
yhteyttä syövän syntyyn. Elämänkatastrofien merkityksen, surun ja 
huolien yhteyden, kroonisen stressin, psyykkisen kärsimyksen, äkillisen 
onnen ja omaisuuden menetyksen sekä jatkuvan mielen synkkyyden 
katsottiin vaikuttavan syöpäsolujen syntyyn ja leviämiseen (Forsen 1989, 
19-20). Näitä selvitän tarkemmin psykososiaalisen tutkimuksen tarkas
telun yhteydessä.

Hoidon kehityksen edetessä syöpäyhdistys, joukkotiedotusväli
neet ja syövänhoitolaitos alkoivat välittää tietoa syövästä ja hoidoista. 
Taudin ohella myös kokemisen aspektit tulivat huomion kohteeksi. 
Stressitulkinnat syövän syytekijöinä jäivät nyt taka-alalle. Aluksi kehi
teltiin kriisiterapeuttisia määritelmiä kokemisen ymmärtämiseksi. Tästä 
muodostui psykososiaalisen tutkimuksen kenttä kliinisen onkologian 
alueelle. 1950-1970-luvut ovat olleet tämän kehityksen voimakkainta 
aikaa. 

Tieteen kehittyessä ja syövänhoidon edetessä syövän kuva ja 
kokeminen alkoi muuttua. Muutokseen vaikuttavia tekijöitä on ollut 
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melkoisesti 1700-luvulta lähtien. Sysäys tutkimukseeni tuleekin siitä 
olettamastani erilaisesta syövän kuvasta, jonka totesin tullessani säde
sairaalan sosiaalityöntekijäksi. Syöpäsairaalaa ei leimannutkaan kuo
lemankauhu, vaan täällä saatettiin jopa nauraa. Syöpäpotilaita oli pal
jon, mutta syöpää voitiin hoitaa. Ristiriitaista oli kuitenkin se, että poti
laat vaikuttivat "normaaleilta" sairailta, mutta hoidon ammattilaiset 
puhuivat syövän kriisikokemisesta, depressiosta, stressistä ja masen
nuksesta sekä psykososiaalisen tuen lisäämisen tarpeesta. 

Tämä epäselvä tilanne ohjasi tutkimustehtävän hahmottumiseen: 
syövän kuvan ja kokemisen muutoksen selvittämiseen. Kuitenkin vasta 
laaja-alaisen tutustumisen jälkeen aloin ymmärtää, mistä oikeastaan oli 
kysymys. Työssäni tapasin päivittäin useita potilaita. Haastatellessani 
heitä sain tuntumaa potilaiden kokemuksiin. Hoitokierroilla kuulin syö
västä tautina ja syövän hoidosta. Kävin syöpäasioita käsittelevillä luen
noilla, ja tutustuin laaja-alaisesti lääketieteellisen onkologian käsitteisiin. 
Luin myös psykososiaalisen tutkimuksen teorioita syövän kokemisesta. 
Näin sain tuntumaa tilanteeseen melko laajasti. Vähitellen käsitykseni 
syövästä alkoi jäsentyä, mutta samalla se myös muuttui. 

Tutkimuksen hahmottamisessa oli kuitenkin ongelmia, sillä psy
kososiaalisen onkologian tutkimuksen alueella metodologisia kysymyk
siä oli mietitty lähinnä lääketieteellisen tilastollisen tutkimuksen näkö
kulmasta. Psykologiset tutkimukset korostivat mielestäni liiaksi syövän 
stressi- ja kriisikokemista. Elämäkertatutkimus, jota aluksi harrastin, ei 
ollut riittävä tutkimusalueen laaja-alaiseen hallintaan. Niinpä vain aloin 
ottaa selville, miten asiat ovat käytännössä. Keskustelin Sädesairaalan 
hoitohenkilökunnan ja hoidossa käyvien potilaiden kanssa syövän ny
kytilanteesta ja varhaisemmista vaiheista. Keskustelutilanteista muodos
tui sittemmin myös varsinaisia haastattelutilanteita. Pohdimme syövän 
hoidon historiallista kehitystä, pioneerityöskentelyä, paranemisen edis
tymistä, valistustyötä ja syövän kokemista. Keskustelujen edetessä aloin 
lopulta hahmottaa ymmärrettävää kokonaisuutta muuttuvasta syövän 
kuvasta ja kokemisesta. 

Tutkimukseni on samalla sairaalaraportti, joka kertoo potilaiden 
ja henkilökunnan käsityksistä, kielenkäytöstä ja tunteista, työtavoista, 
hoitokäytännöistä ja asenteista. Se kertoo myös syövän historiallis-kult
tuurisista vaiheista, nykytilanteesta ja tulevaisuuden suunnista. Käsit
teet eivät kuitenkaan ole aina täsmällisiä, vaan ne ovat toisia nimiä ja 
kertomustapoja, tutkimuksellista kommunikaatiota helpottavia nimiä ja 
kertomistapoja. 



2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA MOTIIVIT 

Syöpää on tulkittu monelta kannalta: tarttuvuuden, parantumattomuu
den, kivuliaisuuden ja kriisikokemisen näkökulmasta. Syövän ympärillä 
elävä pelon myytti on hallinnut maagisesti ja mystisesti, taianomaisesti 
ja yliluonnollisesti ihmisiä. 

Vuonna 1802 Edinburgh Medical and Surgical Joumal lehdessä 
ilmestyneessä kirjoituksessa syöpä oli vielä tuntematon, tuskallinen ja 
kauhea tauti, johon tähän asti eivät olleet tehonneet mitkään ehdotetut 
ja kokeillut lääkkeet ja hoitokeinot. Syövän määrittelyt olivat myös epä
määräisiä; toinen lääkäri saattoi nimittää syöväksi tautia, jota toinen ei 
nimittänyt. Tällöin vaarallisia leikkauksia saatettiin tehdä turhanpäiten. 
Toisaalta jotkut uskoivat, että syöpä oli jo 1800-luvulle tultaessa usein
kin parantunut. 

"Olisi hyvin toivottavaa, että saisimme syövälle tarkan määritelmän, sillä 
tähänastiset määrittelyt ovat hyvin epätäydelliset ja riittämättömät. Siksi 
on sattunut, että toisen lääkärin syöväksi nimittämää tautia ei toinen ole 
sellaiseksi hyväksynyt, ja toiset ovat suorittaneet tuskallisia ja vaarallisia 
leikkauksia, joiden tarpeellisuutta tai onnistumista toiset ovat epäilleet. 
Siten on tie auennut myös väärille oletuksille ja väitteille, ja vaikka 
lääkärinpraktiikkaan perehtyneistä henkilöistä kukaan ei usko oikean 
syövän koskaan tuleen parannetuksi, väitetään parantumisen hyvinkin 
varmasti erittäin monissa tapauksissa onnistuneen." (Mäkeläinen 1976, 
13). 

Syöpä ymmärrettiin kontrolloimattomaksi, tervettä elimistöä syöväksi 
kudokseksi, joka ei piitannut isännän tai emännän (ruumiin) säätelystä. 
Syöpä oli mystinen, vihaisen Jumalan rangaistus pahoista teoista. Sitä 
pidettiin ihmisyyden päävihollisena. Hoito kävi päinsä vain rukouksen 
ja loitsujen muodossa. Kuolemaa odotettiin, ja se seurasi miltei poik
keuksetta sairastumista (Freeman 1989, 324). Syövän maaginen maine 
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johti potilaiden eristämiseen tai eristymiseen. Sairaus salattiin, ja sitä 
kohtaan tunnettiin syyllisyyttä ja häpeää. 

Vielä 1990-luvulla syöpää pidetään (ks. Hietanen & Lammi 1991, 
Hietanen & Vainio 1990) pelätyimpänä sairautena monissa kulttuureis
sa, vaikka sen ennuste on jo parempi kuin esimerkiksi verisuonisairauk
sien. Ahdistus, masennus, epätoivo, levottomuus, epävarmuus ja viha
mielisyys liitetään vieläkin sairastumiskokemukseen. 

Kriisikokeminen on oleellinen osa sairastumista: etenkin 
1970-1980-luvulla ajateltiin, että kaikkien tuli välttämättä kokea kriisi. 
Jos näin ei käynyt, potilas saatettiin todeta "kyvyttömäksi" kriisin läpi 
käymiseen muiden ongelmiensa tähden (Hietanen 1989, 5). Ajateltiin 
myös, että kriisin kieltäminen saattoi myöhemmin johtaa poikkeavaan 
oirehtimiseen. Väitettiin jopa, että sairauden yllättäessä potilas taantui 
psyykkisesti. Erään sairastuneen kertomuksen mukaan juuri lääkäri oli 
pitänyt häntä poikkeavana. Mutta potilas ensijärkytysten jälkeen alkoi 
ymmärtää, että hänhän oli samanlainen kuin muutkin ihmiset. Hän 
iloitsi jopa uudesta jalasta, vaikka se oli proteesi. 

"Totuus jysähti voimalla vasta kun eräs lääkäri istutti minut tuolille ja 
sanoi: "Kati, olet nyt erilainen kuin muut". Se oli vaikea pala. Kun sitten 
pääsin sairaalasta kotiin, paruin ja huusin ulos kaiken tuskan, jonka olin 
piilottanut." (Kannus & Helander 1989, 18). 

"Olin sairastuessani todella nuori, mutta kasvoin sen seurauksena taval
lista nopeammin. Sairaus muutti minua valtavasti, myönteiseen suun
taan. Vaikka järkyttävät kokemukset seurasivat toisiaan, en antaisi siitä 
ajasta hetkeäkään pois. Minulle selvisi, mikä elämässä on tärkeää ja mikä 
ei. Muistan hyvin kuinka onnellinen ja innostunut olin, kun sain uuden 
jalan, proteesin." (Kannus & Helander 1989, 18). 

Myytti yleensä säätelee ja yhdenmukaistaa kokemista ja käyttäytymistä, 
mutta sillä on myös normatiivinen tehtävä: se vahvistaa tiettyjä arvoja 
ja normeja, ja vaikuttaa täten odotuksiin ja käyttäytymismalleihin. Yh
teisö ja kulttuuri voivat sokeutua niin, ettei todellisuuspohjaa havaita. 
Myytti esiintyy silloin kulttuuris-historiallisena traditiona ja tulkitsee 
todellisuutta menneiden ilmiöiden pohjalta. 

Syöpäkokemukseen liitetään edelleen myyttiseksi katsottavia 
uskomuksia, vaikka nämä ovat saattaneet jo kauan sitten menettää 
kosketuspintaansa todellisuuteen. Toisaalta ne eivät tradition kokemuk
sinakaan ole saattanut aina olla realistisia, sillä syövästähän ei aiemmin 
juuri tiedetty. Potilaiden kokemukset alkoivat tulla esiin vasta 1970-luvul
ta, jolloin mm. Syöpäyhdistys kehotti potilaita tuomaan niitä julkisuu
teen. Mutta nämä ainakin syöpälehtien palstoilla olivat enemmän tietoi
sesti hallittuja tauti- ja selviytymiskokemuksia kuin mystisiä ja myytti
siä kauhu- tai kriisikokemuksia. 

Kauhu- ja kriisikokemukset eivät myöskään nykyisin leimaa 
potilaiden puheita. Ajattelenkin, että syövän yksilöllisessä kokemisessa 
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ja kulttuurisessa kuvassa on täytynyt tapahtua muutosta, tai sitten niis
tä on annettu dramatisoitu kuva menneinä aikoina. 

YKSILÖKOKEMISELLA tarkoitan merkityksiä, joita yksilö antaa 
sairastumiselle, mutta myös taudille, hoidoille, paranevuudelle, tiedon 
saamiselle, hoitohenkilökunnan kohtelulle sekä perheen ja yhteisön suh
tautumiselle ja elämälle yleensä. 

KULTTUURISELLA KUVALLA tarkoitan syövän ympärillä ta
pahtuvaa institutionaalista liikehdintää: käsityksiä syövästä ja hoidon 
kehityksestä, lääkäreiden ja fyysikoiden työn kehitystä, hoitostrategioi
den muuttumista, hoidon ohjausprosessin kehitystä, modernisoituvaa 
terveyskasvatustyötä, syöpäjärjestöjen tukitoimia ja tiedon välitystä sekä 
yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia käytäntöjä. Muutokset näissä suhteissa 
vaikuttavat sekä kulttuurisen kuvan muutokseen että yksilökokemiseen. 
Opitaan uusia tapoja hallita syöpää tautina ja kokemuksena. Taustavoi
mana syövän kuvan ja kokemisen muutokseen on ollut mitä ilmeisim
min tieteen kehitys ja yhteiskunnan modernisoitumisen kehitys. 

Syövän kuvan ja kokemisen muutoksen tarkastelu on työssäni 
keskeistä. Tarkastelen syövän kuvaa hoidon - lähinnä sädehoidon -
kehityksen kannalta. Tämän rinnalla erittelen syövän kokemisen muu
tosta. Tällöin subjektiivinen ja kulttuurinen kokeminen sekä oppimis
prosessit ovat tulkintojen kohteita. Yksilö antaa kokemukselle merki
tyksiä, jotka ovat luonteeltaan subjektiivisia mutta myös kulttuurihisto
riallisia. Ziehen mukaan yksilölle kehittyy subjektiivisesti ja historiallis
kulttuurisesti herkistynyt elämäkerrallinen psykogeneettinen kokemuk
sellinen tietoisuus, joka määrittelee uusien kokemusten reaktiovalmiutta 
(Ziehe 1991, 65). 

Psykogeneettinen valmius reagoida uusiin kokemuksiin, vai
keuksiinkin, voi ilmetä monella tavoin: sopeutumisena mutta myös 
vastarintana ja taistelunhaluna, tuskaisuutena ja masentuneisuutena, 
nautinnon ja ilon tunteiden puutteina tai jopa aggressiivisuuden ja 
suuttumuksen tunteiden puutteina. Sisäinen kokeminen saattaa asettua 
tyhjään tilaan - jopa niin, että yksilö tuntee kuolevansa sisäisesti. Zie
hen (1991, 119) mukaan kyvyllä tai kyvyttömyydellä tuntea menetyksiä 
on psykogeneettisiä syitä, joita senhetkinen elämäntilanteen kuormitta
vuus ei selitä. Itsekokemisen intensiteetti on yhteydessä kokemisen 
vaihteluihin, onnistumisiin ja epäonnistumisiin, sillä ne pakottavat iden
titeettiprojektin jatkuvaan sisällölliseen uudelleen muotoiluun. 

Elämäkerrallisen kokemisen ei tarvitse kuitenkaan ilmetä tällä 
tavalla. Ziehe (1991, 119) toteaa, että on useita yksilöitä, joilla on vaikei
ta elämäkerrallisia kokemuksia mutta joilla elämänilo tai elämänvoima 
ei ole kadonnut. Masentuneisuutta, joka olisi johdonmukainen seuraus 
vaikeista elämänolosuhteista, ei ole ilmennyt, vaan yksilöt voivat olla 
tasapainoisia, jopa onnellisia. Se, miten yksilö asiat kokee, liittyy Ziehen 
mukaan psykogenesiksen dynamiikkaan, joka ilmenee kykynä tai ky
vyttömyytenä vastaanottaa uusia kokemuksia. 



20 

Ziehen mukaan on kyse kokemuksellisesta oppimisesta. Yksilö ei 
ajaudu epätoivoon objektiivisen paineen tai kuormittavuuden tähden, 
jos hänellä on ollut aiempia selviytymisen kokemuksia. Jos hänellä 
lisäksi on mahdollisuus sosiaaliseen tukeen, vastakaikuun ystävyyden, 
arkisten kontaktien, asumisen, työn ja kuluttamisen muodossa, hän 
kestää, jos yksikin näistä alueista säilyy elämää vakauttavana. Mutta jos 
kaikki vakauttamistekijät katoavat, asianomainen on psyykkisen peri
kadon partaalla (Ziehe 1991, 119). 

Antonovskyn (1988, 15-18) mukaan on kyse koherenssin tunnosta: 
ymmärtämisestä, asioiden hallitsemiskyvystä ja merkitysvälitteisyydes
tä, tavasta nähdä maailmaa - ennustettavana ja ymmärrettävänä - sen 
muotoja, rakenteita sekä sääntöjä. Yksilö on saattanut kokea trauman 
mutta kertoo selviytyvänsä hämmästyttävän hyvin. Tällöin keskeiseksi 
nousee se, kuinka hän näkee elämänsä. Yksilön mielessä mikro- ja mak
rososiaalinen maailma tapahtumineen ovat ymmärrettäviä: enemmän jär
jestyneitä, johdonmukaisia, rakentuneita ja selviä kuin kaoottisia, epäjär
jestyksessä olevia, satunnaisia, sattumia tai ei selitettävissä olevia. Yksi
lö olettaa, että tulevaisuus on ennustettavissa, järjestettävissä ja selitet
tävissä. Kuolema, sota tai onnettomuus voi kohdata, mutta hän kykenee 
järkeilemään näille mielen ja merkityksen. Yksilö voi arvioida todelli
suutta rationaalisesti huolimatta vaihtelevista tunteista. Ihmisellehän 
tapahtuu erilaisia odottamattomia asioita kaiken aikaa. Elämäntapahtu
mat ovat kokemuksia, joista voi selviytyä. Vaikeatkin tapahtumat seu
rauksineen ovat kestettävissä. Toisaalta kokemukset ovat myös hallitta
vissa. Kokemisen määrittely viittaa tällöin yksilön mahdolliseen kont
rollivaltaan, tai päinvastoin toisten kontrollivaltaan: päälliköiden, ystävi
en, kollegoiden, Jumalan, historian tai lääkärin valtaan. Kun yksilöllä on 
tapahtumien hallinnan tuntu, hän ei tunne, että hän on tapahtumien 
uhri tai että tapahtuvat uhkaavat häntä kohtuuttomasti. Yksilö kykenee 
selviytymään eikä sure loputtomasti. Asioiden merkitysvälitteisyys muo
toutuu ja ilmenee yksilöllisesti arkielämän kokemuksissa. Tähän liitty
vät myös motivaatiokysymykset: jotkut asiat ovat tärkeimpiä kuin toi
set. Merkitysvälitteisyyttä saattaa nyt luoda myös tunne eikä vain tieto 
tapahtumasta. Tapahtumat voidaan jopa nähdä arvokkaina haasteina 
johonkin uuteen. 

Mielestäni kokemus muuttuu sekä uusien oppimiskokemusten 
että koherenssin tunteen syntymisen mukana. Ziehen ja Antonovskyn 
näkökulmat vain täydentävät toisiaan. Molemmissa korostetaan koke
misen ymmärrettävyyttä, hallintaa ja merkitysvälitteisyyttä. Antonovsky 
saattaa korostaa lapsuuden kokemuksia perustavanlaatuisina, kun taas 
Ziehe painottaa elämäkerrallisten vaiheiden jatkuvasti muuttavaa luon
netta. Kuitenkin myös Antonovsky katsoo yksilökehityksen vaiheet sekä 
ympäröivän mikro- ja makrososiaalisen elämän kokonaisesti vaikuttava
na ja korostaa sosiaalisen ja psykososiaalisen tuen merkitystä (Antonovsky 
1988, 128-129). Hän katsoo, että tällä on merkitystä jopa yksilön ter-
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veyden, sairauden ehkäisemisen ja hoidon kannalta. Raha, hyvä itsetun
to, kulttuurisesti vakaa ympäristö tai vaikkapa lääkäri, johon yksilö 
luottaa, voivat hänen mukaansa edesauttaa terveyden ylläpitämisessä ja 
toimia tällöin sosiaalisena tukena. 

Uusi tieto sinänsä voi luoda uuden merkityksen, mutta se identifi
oituu vasta kokemisen välityksellä ja muuttaa sitä prosessissa, jota kut
sutaan tiedostamiseksi. Niinikankaan mukaan (1985, 9) selitämme tiedon 
avulla kokemuksia yksilöllisessä ja sosiaalisessa maailmassa. Tiedon a
vulla hahmotamme ja ymmärrämme todellisuutta ja sen ilmiöitä. Tieto 
on refleksiivinen kokoelma ihmisen suhteita todellisuuteen ja itseensä 
todellisuuden osana. Modernissa maailmassa kokemuksellisuutta ei 
kätketä vaan se reflektoidaan omakohtaisesti nähtäville, testattavaksi ja 
muutettavaksi interdiskursiivisesti. 

Yksilöhistoriallinen kokemisen kehitys on yhteydessä kulttuuris
historialliseen kokemisen kehitykseen. Tämä prosessi on kaksivaiheinen. 
Yhteiskunnan teollistumiskehityksen jälkeen tapahtunut historiallis
kulttuurinen muutos on havaittavissa traditionaalisen murroksena. 
Muutokseen ovat joutuneet yhteiskunnan aineelliset tekijät sekä toimin
not, arvot, identiteetit ja näiden tulkinnat. Tätä kehitystä sanotaan "mo
dernisoitumiseksi". Moderni kuvaa ohimenevää, katoavaa ja satunnaista 
ilmiötä, jotakin, joka on muodissa hetken aikaa (Kotkavirta & Sironen 
1986, 8). Se on nykyaikaista, uutta, mutta jatkuvassa liikkeessä olevaa, 
jolloin siitä vakiintuessaan saattaa tulla traditionaalisuutta. Se on myös 
syvenevää rationaalisuutta, yksilöllisyyttä ja vapautumista, jolloin se ei 
välttämättä ole ohimenevää vaan vähitellen täydentyvää. Se on objektin 
- yhteiskuntarakenteen, toimintojen, rakennusten - modernisoitumista,
mutta se on myös yksilön, subjektin, modernisoitumista: elämänkäytän
nöllistä ja kokemuksellista refleksiivisyyttä, itsen esille tulemista ja
itsemääräämistä.

Puhutaan (Kotkavirta & Sironen 1986) esimodernista syklisestä ja 
modernista lineaarisesta sekä postmodernista uudelleen syklistyvästä 
aikakäsityksestä. Tärkeimpiä käännekohtia olivat renessanssi, reformaa
tio ja uuden mantereen löytäminen. Aika ei ollut enää vain yksi ulottu
vuus, vaan modernille ominaisesti historiallisia tapahtumia tarkasteltiin 
subjektin aikaansaannoksina. Ilmiöt hahmotettiin, ja niitä selitettiin nimen
omaan niiden alkuperästä ja kehityksestä käsin. Järkevyyden ja rationaali
suuden perustelujen välityksellä pyrittiin syrjäyttämään siihenastisia 
uskonnollisia ja primitiivisiä myyttisiä käsityksiä. Tieteen vapaus johti 
uuden modernin ajan alkuun. Kaikki tuli nyt selittää tieteellisesti. 

1700-luvun jälkipuoliskolla syntyi huomattava joukko moderneja 
ajatusmuotoja: ranskalainen ja skottilainen valistus, jälkimmäisestä ke
hittynyt klassinen poliittinen taloustiede, filosofinen estetiikka ja antro
pologia ja koko laaja idealistinen filosofia Saksassa. Monet näistä ajatus
muodoista olivat kompensaatioita traditionaalisen elämismaailman 
hajoamiselle. Mutta ne myös kytkeytyivät porvarillisen maailman pyrki-
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myksiin tehdä totta kapitalistisen modernin synnyttämistä odotuksista 
ja utopioista (Kotkavirta & Sironen 1986, 11-13). 

Adornolle moderni oli esteettinen asenne tai ilmaisu ja taideteos. 
Benjaminille moderni oli esteettisen asenteen lisäksi kokemuksellinen 
tila sekä subjektiivisen että objektiivisen sisältävä konstellaatio. Haber
masilla moderni viittaa reaaliseen yhteiskunnalliseen prosessiin ja tätä 
vastaavaan tietoisuuden ja muiden subjektiivisten kompetenssien kehi
tykseen. Tämän hän perustaa kommunikaatioteoreettiseen elämismaail
man käsitteeseen (Kotkavirta & Sironen 1986, 11-13). 

Yhteiskunnallinen modernisoituminen on Habermasin mukaan 
historiallinen prosessi. Se mahdollistaa elämismaailman, kulttuurin, tie
teen, moraalin ja taiteen uudenlaisen rationalisoitumisen (Kotkavirta & 
Sironen 1986 19-22). Hänen teoriansa teknisestä, käytännöllisestä ja 
emansipatorisesta tiedonintressistä sisältävät rationalisoitumis- ja oppi
misprosesseja. Päämäärärationaalisuus, systeemisyys, interaktionismi ja 
yhteisymmärrykseen pyrkiminen kommunikatiivisin menetelmin tulee 
keskeiseksi. Jo 1700-luvulla alkoi uusi vaihe historiallisessa kehitykses
sä. Syntyi moderni yhteiskunta, jossa rahataloudellinen kansalaisyhteis
kunta ja valtapoliittinen valtio itsenäistyivät tehokkaasti hoitamaan 
tehtäviään. Samalla traditionaalisessa ja staattisessa kulttuurissa alkoi 
tapahtua eriytymistä: modernit tieteen, oikeuden ja moraalin sekä tai
teen instituutiot alkoivat kehkeytyä. Habermas toteaa: "Nämä uudella 
tavalla autonomiset ja dynaamiset asiantuntijakulttuurit toimivat sen 
kulttuurisen rationalisoitumisen verstaina, joka pitää yllä kehitystä 
myös arkisissa elämismaailmoissa." (Kotkavirta & Sironen 1986, 92). 

Moderni on monitasoinen käsite: sillä voidaan viitata lähes mi
hin tahansa erilaisten historiallisten periodisointien ja poliittisten oppi
misprosessien muutoksiin, kuten uskonto- ja metafysiikkakritiikin, yh
teiskuntateorian ja monenkirjavien esteettisten virtausten muutoksiin. 
Monimerkityksisyys siirtyy myös perintönä postmoderniin, joka on 
jäntevimmillään reaktioita moderniin tai joihinkin sen piirteisiin. Post
modernista lienee puhuttu ensimmäisenä Yhdysvalloissa 1960-luvulla 
arkkitehtuuria ja kirjallisuutta käsittelevissä keskusteluissa. Sieltä puhe 
on tullut Eurooppaan (Kotkavirta & Sironen 1986, 23-24). 

Giddensin (1984, 341) mukaan modemisoitumisessa on kyse 
tradition ja nykyaikaisen vastakkaisuusasetelmasta. Tällainen kahtiaja
koinen vastakkainasettelu hallitsi monissa eri muodoissa 1800-luvun yh
teiskuntateoreettisia näkemyksiä. Vastakkain asetettiin asema ja sopi
mus, Gemeinschaft ja Gesellschaft, mekaaninen ja orgaaninen solidaari
suus. Näiden vastakkainasettelujen vaikutus on ulottunut aina meidän 
päiviimme saakka. Tämä on huomattava erityisesti teknologian ja lääke
tieteen alueella. Useat huomattavat keksinnöt tehtiin 1800-luvulla. Teol
listuminen ja sen mukana kaupungistuminen muuttivat elämäntapaa 
olennaisesti. Moderni lääketiede muodostui, ja sen mukana myös lääkä
riprofessiossa tapahtui muutosta. Englannissa pappistaustainen lääkäri 
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oli palvellut vain aristokraatteja, mutta nyt muodostettiin lääkäriprofes
sio, jossa statukseltaan alempiasteinen kirurgi ja apteekkari tulivat pal
velemaan keskiluokkaa ja köyhälistöä (Konttinen 1991, 39). Kirurgian 
asema hierarkian alemmalla asteella saattoi heijastua sittemmin kirurgi
sen työn erillistymisen omaluonteisuuteen. Suomi oli saanut ensimmäi
sen piirilääkärinsä vuonna 1749, johon saakka yliopiston professori oli 
ollut ainoa akateemisen koulutuksen saanut lääkäri. Collegium Medi
cum perustettiin vuonna 1811. Sen johtoon nimitettiin alan tiede-eliitti, 
yliopiston lääketieteen ja luonnontieteiden professorit. Collegiumin 
vastuulla oli koko lääkintälaitos apteekkien, kätilöiden ja eläinlääkinnän 
johtoa ja valvontaa myöten. Se vastasi puoskaroinnin, kulkutautien ja 
sukupuolitautien ehkäisystä ja rokotusten järjestämisestä. Se vastasi 
myös kaikista sairaaloista, kliinisestä instituutista, synnytyslaitoksesta ja 
muista terveydenhoitolaitoksista. Pappislääkäreitä soveliaampana rat
kaisuna rutiinitehtäviä hoitamaan pidettiin alemman lääkintähenkilös
tön luomista. Kliininen instituutti perustettiin vuonna 1833 Helsinkiin. 
Lääkärimäärän kasvu oli kuitenkin hidasta. Vuonna 1835 maassa oli 
kaikkiaan 64 suomalaista lääkäriä. Tämä määrä oli Euroopan alhaisim
pia. Lääkäreiden status kuitenkin kohosi melko nopeasti säätyläisamma
tiksi ja kipusi edelleen kohti arvostushierarkian huippua vuosisadan 
lopun lähestyessä (mt. 149-152). Arvostuksen nousun tärkeänä tekijänä 
pidettiin lääkärikoulutusta (mt. 154). 

Murrosvaiheissa yhteiskunnan keskeisten instituutioiden vakiin
tuneet keskinäiset suhteet saattavat muuntua uusiksi riippumatta siitä, 
ilmeneekö näissä muutosvaiheissa poliittisia vallankumouksellisia ta
pahtumia. Olennainen käsitys on, että yhteiskunnan institutionaalista 
luonnetta määrää ensisijaisesti teknologian ja talouden kehitysaste. Ta
loudellisesti kehittyneimmät yhteiskunnat kunakin ajankohtana toimivat 
tulevaisuuden kehitysmalleina toisille yhteiskunnille. 

Modernisoitumisen tarkastelussa otetaan myös huomioon tradi
tionaalisen ja uudenaikaisen erilaiset "sekoittumamuodot". Tällöin Gid
densin (1984, 342) mukaan kehityksen ratkaisevien muutosvaiheitten 
merkityksen havaitseminen johtaa uusiin tulkintoihin. Aina ei suinkaan 
tapahdu edistystä johonkin ennalta määrättyyn suuntaan, vaan voi 
tapahtua tilanteen tulkintaan perustuvaa vakauttavaa yhteenkytkentää, 
jonka tuloksena voi olla myöhempiä muutoksia vastustavia integraation 
muotoja. 

Perinteiden mureneminen näkyy Ziehen (1991, 19) mukaan toi
mintojen muutoksena kaikilla elämänalueilla. Mutta sillä on myös vai
kutusta siihen, miten yksilöt ymmärtävät ja tulkitsevat itseään tässä uu
dessa maailmassa. Ziehen mukaan 1960-luvun jälkeisessä kapitalistises
sa yhteiskunnassa elämänalueet oli funktionaalisesti mukautettava val
litsevaan sosio-ekonomiseen järjestelmään. Asumistavat, suhtautuminen 
käyttöesineisiin, vapaa-ajan tottumukset, juhlat, perhesuhteet, sukupuo
liset tarpeet ja ajan kokeminen joutuivat muutoksen alueille, kun kult-
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tuurisen modernisoitumisen aallot pyyhkäisivät. Modernisoituminen 
kosketti sekä näkyvää todellisuutta että tulkintoja ja psyykkistä todelli
suutta. 

Muutoskehitys on nopeutunut ajan mittaan niin, että saatettiin 
alkaa puhua muutamassa vuodessa vaihtuvista kokonaisista aikakau
sista (Perttula 1993, 33). Suomessa olemme edenneet maatalousvaltaises
ta yhteiskunnasta teolliseen ja palvelu- sekä tietoyhteiskuntaan. Muu
tokset ovat jatkuvia, nopeutuvia ja laaja-alaisia. Toisen maailmansodan 
jälkeen oli suhteellisen stabiilia 1970-luvulle asti. Mutta tämän jälkeen 
muutokset nopeutuivat ja syvenivät. Hyvinvointikehityksestä tultiin 
kuitenkin nopeasti energia- ja talouskriiseihin. Nykyinen talouselämän 
murros voi tutkija Mannermaan (mt. 33) mukaan kestää jopa vuosikym
meniä. Myös ihmisen ja luonnon suhteet ongelmallistuivat. Ongelmien 
globalisoituminen ajankohtaistui: talouskriisi, väestönkasvun uhka ja 
saasteongelmat on käsiteltävä nyt maailmanlaajuisina. Turvallisuutta 
luova arvomaailma uhkaa rapautua. Ihmiset ovat hämmentyneitä ja 
sosiaalinen verkosto hajoaa. 

Yhteiskunnan sisäinen tila ulottuu subjekteihin saakka. Elämän
käytäntöjen muutoksessa yksilöt joutuvat identiteettityöhön, sillä identi
teettiä (omakohtaisuutta) tulee muuttaa yhteiskunnallisen muutoksen 
edetessä. Kun murrosvaiheessa ei vielä ole olemassa uusia muotoja 
kulttuuris-historiallisen elämänmerkityksen varmistamiseksi, jää merki
tysten tulkinta kulloisenkin eristetyn yksilön harteille. Tällöin yksilölli
nen osaaminen kasvaa mutta voi myös olla kasvamatta. Ponnistelu, jota 
sosiaalinen ja psyykkinen selviäminen murrosvaiheessa arkielämässä 
vaatii, saattaa myös käydä sietämättömämmäksi. 

Kulttuurinen vapautumisprosessi onkin kaksoistendenssinen: 
ihmiset vapautuvat yhä enemmän objektiivisista ennakkorakenteista ja 
perinteiden symbolisista asettamuksista. Tämä lisää subjektiviteetin 
merkityksen kasvua ja itsensä löytämistä. Toisaalta todellisuuden moni
muotoisuuden ja epävarmuuden kasvu asettaa ihmiset toisella ja haa
voittuvalla tavalla todellisuudelle alttiiksi. Syntyy uusia todellisuudesta 
kärsimisen muotoja sekä riippuvuutta valinnoista ja päätöksistä, jotka 
aikaisemmin eivät olleet lainkaan ajateltavissa. Teknokratisoituminen ja 
sen ohella rationalisoimispyrkimykset vähentävätkin ihmisten mahdolli
suuksia löytää itseään, kokea tilanteita emotionaalisesti ja tyydytystä 
suhteissa muihin ihmisiin. Toisaalta yksilöllinen vapaus ja vastuu kas
vaa. 

Modernilla kehityksellä on siis ollut sekä myönteisiä että kielteisiä 
seuraamuksia: on opittu teknisesti toimintoja, jotka ovat lisänneet hy
vinvointia, mutta toisaalta näillä on myös ollut elämänlaatua haittaava 
vaikutus (esim. saasteet). 1990-luvulle tultaessa on alkanut ilmetä uu
denlaisia kehitysilmiöitä: ongelmat lisääntyvät, mutta tämän johdosta 
onkin välttämätöntä alkaa realisoida elämänperusteita uudelleen. Nyt 
mietitäänkin modernisoitumisen seurauksia ja pyritään rationalisoimaan 
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tulevaa toimintaa. Samanaikaisesti vaatimukset sosiaalipsykologisen tai 
psykososiaalisen elämänmerkityksen turvaamiseksi kasvavat. Elämän 
arvoperusta tulee arvioitavaksi uudella rationaalisella tavalla. Tämä ei 
tarkoita vain perinnäistä psykologista ja terapeuttista kulttuuria vaan 
uudenlaista elämänpolitiikan (itsereferentiaalisten suhteiden) nimellä 
kulkevaa psykokulttuuria. Tämä merkitsee käytettävyyden ja nähtä
vyyden etiikkaa, jossa kokemista järkiperäistetään yhteiskuntakehityk
sen mukaan. Se merkitsee elämän tyydyttävyyden ja oman paikan löy
tämisen vaatimusta, kuvaa siitä, millainen se on, ja sosiaalisen minän 
paikantamista tässä maailmassa. 

Tämä näkyy syövänhoidon alueella jo nyt. Kokemisen itsemää
rittely ja oman aseman löytäminen syöpäpotilaana on yhä ilmeisempää. 
Subjektiivisen ja kulttuurisen elämäkerrallisen kehityksen mukana koke
minen jatkuvasti muuttuu. Tässä murroksessa potilastyöltä vaaditaan 
entistä ymmärtävämpää, humaanimpaa, sosiaalisempaa ja psyykkistä 
kokemista realisoivampaa otetta kuin ennen. Terveys sinänsä ei saata 
enää olla suurin arvo syöpäpotilaankaan elämässä, vaan sosiaalisen 
elämän ja kokemisen tyydyttävyys voi nousta yläpuolelle. Eritoten 
kokemisen aspekteihin joudutaan kiinnittämään entistä enemmän huo
miota. Tästä ovat esittäneet tulkintoja esimerkiksi Vertio (1992) ja Bäck
man (1986). 

Sosiaalisen maailman erilaistumisen merkkejä ovat uudelleen 
käsiteltäväksi nousevat arvot, jotka sisältävät perusteluja elämälle. Tässä 
maailmassa sosiaalinen minä - persoonallisuus - rakentuu interdiskur
siivisena tunnetyönä: refleksiivisesti tarkastellaan itseä ja reflektoidaan 
sitä sitten kokemuksina toisille. Tämä toimii samalla itsensä tunnistami
sen keinona sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. 

Etsittäessä omaa paikkaa sosiaalisessa maailmassa tarvitaan 
myös elämänkäytännön ymmärtämisen vahvistamista, asiantuntijaa 
sanomaan, missä paikka on. Asiantuntijan tulisi antaa sysäyksiä, jotta 
potilas voi refleksiivisesti käsittää itsensä ja suhteensa ympäröivään 
maailmaan. Ammattirooleihin kiinnittyneet asiantuntijat menettävät 
asemiaan. Psykososiaalisen alan asiantuntijat ovat myöhäismodernissa 
arvojen moninaisuuden, epävarmuuden ja toimintojen moni-ilmeisyy
den ajassa tärkeitä, sillä tarvetta on päästä käsitteellisesti hallittuun ja 
reflektoituun asiantuntijuuteen minuuden ja persoonallisuuden eli "Me
suhteen" paikantamisessa. 

Elämänprosessia täytyy uudelleen käsitteellistää tieteellisesti. 
Psykokulttuuri tulee elämänpolitiikan tulkintoina sosiaalisesti ja sosiolo
gisesti ajankohtaiseksi. Ihmiset oppivat käyttämään psykokulttuurista 
sanastoa ja kasvatustermejä arkielämän koodaamiseen enemmän kuin 
ennen. He haluavat myös olla oman elämänsä asiantuntijoita, itsenäisiä 
toimijoita. 

Nyt esiintyy ristiriitaa asiakastyössä, sillä asiantuntijuuden siirty
essä myös asiakkaan puolelle rajasuhteet käyvät epävarmoiksi. Yksilö 
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saattaa jäädä vaille tarvittavaa ammatillista apua tai ymmärtämystä, 
ellei hän kykene etsimään palveluja. Auttajanäkökulmaan saattaa sisäl
tyä virheellisiä käsityksiä asiakkaasta subjektiivisena toimijana tai suo
ranaista vetäytymistä asiakassuhteista. Giddensin mukaan (1984, 97) 
kyseessä on toimimisen jatkuva virta. Toiminta käsittää tällöin jatkuvan 
sarjan todellisia tai toteutettavaksi harkittuja toimenpiteitä (interventioi
ta), joilla vaikutetaan maailmassa ilmenevien tapahtumien muodosta
maan jatkuvaan prosessiin. Alasuutarin mukaan ihmisen toiminnalla, 
käyttäytymisellä ja kokemuksilla on historiallisesti kulttuurin piirissä 
muodostuva sosiaalinen merkitysvälitteisyys. Tällöin sosiaalisia merki
tyksiä voidaan välittää kokemisen tulkintoina (Alasuutari 1985, 21). 
Merkittävää onkin, kuinka yksilö kykenee subjektiiviseksi toimijaksi 
niissä kokemuksellisissa suhteissa, joihin hän kulloinkin joutuu. 



3 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA SEN 
PERUSTELUT 

Tarkastelen tutkimuksessani syöpää yksilökokemuksena, historiallis
kulttuurisesti muotoutuvien syövän kuvien ja syövän onkologian kehi
tyksen sekä psykososiaalisen tutkimuksen näkökulmalta. Mielestäni nä
mä tekijät ovat sidoksissa toisiinsa ja vaikuttavat toisiinsa. Taustamotii
vini on kaikessa yksinkertaisuudessaan tämä: tradition syövän kuva 
alkaa murtua. 

Syövän kuva muuttuu yhteiskunnan modemisoituessa, tieteelli
sen tutkimuksen edetessä, hoidon ammatillisten strategioiden kehittyes
sä sekä tiedon ja tukitoimien lisääntyessä. Muutosprosessi vaikuttaa 
myös syövän yksilökokemisen muutokseen subjektiivisen ja kulttuuri
sen kokemisen välityksellä. Tutkimukseni tarkoituksena onkin saada 
selville, miten syövän kuva on muuttunut, minkälainen muutosprosessi 
on ollut ja miten muutos ilmenee kokemisessa. Ajattelen, että moder
nisoitumismuutoksessa vanhat käytännöt, arvot ja asenteet ovat saaneet 
uuden monimuotoisen järjestyksen syövän alueella kuten yhteiskun
nassa yleensä. Modernilla kehityksellä tulkitaan usein olevan elämän
käytäntöä ongelmallistava vaikutus, mutta tällä kehityksellä voi myös 
olla myönteisiä seurauksia - etenkin myöhäisemmässä vaiheessa. Näitä 
mahdollisuuksia haluan tutkimuksellani tuoda esiin. Pyrin hahmotta
maan muutosta yleisluonteisesti syövän tieteellisen tutkimuksen ja 
hoidon kehityksen alkuvaiheista nykypäivään. Tällöin syövän kulttuuri
sen kuvan tulkinnat ovat tarkastelussani keskeisiä. 

Varsinaisesti tarkastelen syövän yksilökokemista nykytilanteen 
kannalta. 

Tutkimustehtävät ovat seuraavat: 
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1) Millä tavalla syövän kuva on yleispiirteissään historiallisesti muuttunut?

2) Miten hoidossa käyvät potilaat kertovat syövän kokemisesta?

3) Miten syövänhoidon ammattilaiset kertovat syövästä?

4) Miten ammatillisten strategioiden ja tieteen (onkologian ja psykososiaali
sen näkökulman) kehitys ovat yhteydessä syövän kulttuurisen kuvan ja
yksilökokemisen muutokseen?

5) Miten tutkimuksesta nousevia päätelmiä voidaan soveltaa edelleen?

Kuvaan tutkimus- ja päättelyprosessini käsitteelliset vaiheet refleksion 
ja projektion käsitteiden avulla seuraavasti: 

Refleksio Projektio 
* Omat havainnot * Ammattilaisten tulkinnat
* Potilastulkinnat * Kansainväliset tutkimukset

l 1 
Muutoskuva 
* Historiallinen kuva

Toimintakehys 
* Yksilö

* Nykykokernisen kuva * Institutio
* Yhteiskunta

KUVIO 1 Tutkimus- ja päättelyprosessin vaiheet 

Tutkimus etenee siis prosessinomaisesti. Tässä prosessissa on erilaisia 
vaiheita: 

Refieksio: Ensisijaisen aineiston muodostaa potilaiden subjektiiviset 
kokemuskertomukset. Tarkastelen näitä käsitteellisesti, ja muodostan 
niistä keskeiset teemat, jotka ilmentävät syövän nykykokemista ja siihen 
liittyviä tekijöitä. Nykykokemisella tarkoitan tulkintoja kokemisesta, 
joita 1990-luvulla syöpään sairastuneet potilaat ilmentävät. Käsitteel
listämiseen vaikuttavat havaintoni potilaiden kokemisesta viiden työs
kentelyvuoden aikana Jyväskylän Sädesairaalassa syöpäpotilaiden sosi
aalityöntekijänä. 

Projektio: Lisäksi tarvitsen syövänhoidon ammattilaisten kerto
muksia käsityksistään syövästä, potilaiden kokemuksista ja hoidon kehi
tyksestä. Lääketieteelliset ja psykososiaaliset tutkimukset ovat teoreettista 
tarkastelua täydentäviä. 

Muutoskuva: Syövän kuvan ja kokemisen muutosta muodostan 
historiallis-kulttuurisesti ammattilaisten kertomusten ja tieteellisten tul
kintojen välityksellä vertailemalla näitä potilaiden nykykokemisen tul
kintoihin. Joitakin potilaskertomuksia on mukana myös varhaisemmalta 
ajalta. Tässä tarkastelussa syövän tautikuvan kehitys, hoitojen, valistus
ja tukitoirnintojen sekä kokemisen kehitys ovat keskinäissuhteissa. Poti
laskertomuksista hahmotan syövän nykykokernista. 
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Toimintakehys: Lopuksi tarkastelen tutkimuksen keskeisiä tulok
sia toimintojen kehittämisen näkökulmalta: kuinka toimintoja voitaisiin 
edelleen kehittää yksilön, instituution ja yhteiskunnan kannalta. Tämän 
mahdollistaa haastattelukertomusten tietoaines: kokemuksellinen, hoito
strateginen, yhteiskunnan toimintoja arvioiva ja terveyskasvatuksellinen 
sekä terveyden edistämisen tietoaines. 

Tavoitteenani ei ole pyrkiä realistisesti kattavan muutoskuvan 
hahmotteluun, vaan konstruoida uudenlaista, muuttuvaa ja modernisoi
tuvaa kuvaa, jota nykykokeminen mahdollisesti heijastelee. 

Näkökulmat 

Näkökulmanani ovat peräisin erityisesti Jyväskylän Sädesairaalan poti
laiden ja hoitohenkilökunnan tulkinnoista hoidon ja kokemisen kehityk
sestä. Syöpätautien ja sädehoidon yksikkö perustettiin vuonna 1967. 
Toiminnan käynnistäjänä oli Keski-Suomen Syöpäyhdistys. Vuodesta 
1969 lähtien yksikkö on ollut osa Keski-Suomen keskussairaalaa: sai
raansijoja on 45, tiloissa on vuodesta 1985 lähtien toiminut sisätautien 
yksikön hematologinen osasto ja vuodesta 1992 lähtien reumaosasto. 
Syöpätautien ja sädehoidon yksikössä hoidetaan Keski-Suomen sairaan
hoitopiirin alueen syöpäpotilaat. Osa potilaista tulee myös Mikkelin 
läänin alueelta. Lääkäreitä on 5, hoitohenkilöstöä 36 ja muuta henki
löstöä 21. Hoitopäiviä vuonna 1993 oli 10 816. Poliklinikkakäyntejä 
5 366. Sädehoitoja oli yhteensä 10 779 ja sytostaattihoitoja 3 032. Lääke
ja hoitotieteellinen työ muodostaa koko hoitokulttuurin sydämen. Eri
tyistyöntekijät - lääkintävoimistelija, kuntohoitaja, askarteluohjaaja, 
pastori ja sosiaalityöntekijä - ovat varsinaisesti tätä keskusta avustavia 
työntekijöitä. 

Sosiaalityötä Jyväskylän Sädesairaalassa on tehty yksikön alku
ajoilta asti, mutta aluksi tätä teki sairaanhoitaja. Sairaalan sosiaalityössä 
tarvitaan sairauden ja sosiaalisten ongelmien laajaa tuntemusta, koko
naisvaltaista tietoa sairausvakuutuksesta ja sosiaalisista tukipalveluista 
sekä kuntoutusasioista. Mutta lisäksi tarvitaan psykososiaalisen ymmär
tämystä, erityisesti syövänhoitoyksikössä. Sosiaalityö ei ole kiinteästi 
tehtävien virrassa hoidon tavoin, sillä se katsotaan erityistyöksi varsi
naisen hoidon rinnalla. Mutta sosiaalityöntekijä joutuu kuitenkin lähei
sesti tutustumaan hoidon ja potilaiden ongelmiin. 

Tarkastelenkin asioita sosiaalityöntekijän silmin - olen ollut säde
sairaalassa sosiaalityöntekijänä vuodesta 1989. Sosiaalityön heikohko 
asema sairaalaorganisaatiossa on saattanut vaikuttaa kiinnostukseen 
tutkimustyöhön, mutta kuten käytännössä, myös tutkimuksessani sosi
aalityön asema on melko näkymätön. Toisaalta olen ehkä hallitsevan lääke-
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ja hoitotyön toiminnan tähden ajautunut hoidon kehityksen selvitte
lyyn. Kolmanneksi heikohko vaikka välttämätön psykososiaalisen työn 
ymmärtäminen sairaalan sosiaalityössä, kuten sitten havaitsin myös 
muiden professioiden alueella, on luonut tarvetta etsiä tietoa ja tutkia 
vallitsevia käytäntöjä tällä alueella. 

Yksilökokemus, syövän kuva ja tieteen kehitys 

Varsinaisesti tarkastelunäkökulrnani muodostuu potilaiden ja ammatti
laisten tulkinnoista. Tulkinnat asettuvat ajallisesti, paikallisesti ja toi
minnallisesti eri vaiheisiin. Syövän yksilökokemisen muutoskuvaa tar
kasteltaessa 1) potilaiden omakohtaiset kertomukset syövän kokemisesta 
ovat tärkeitä. Mutta tähän vaikuttavina on välttämätöntä tarkastella 
syövän kulttuurista kuvaa: hoitotyön kehitystä, syöpäyhdistyksen valis
tus- ja tukitoimintaa sekä lääketieteellisiä ja psykososiaalisia käsityksiä 
syövästä. Tällöin 2) syövänhoidon ammattilaisten kertomukset tulevat 
tärkeiksi täydentävinä. Yksilökokemus ei ole ymmärrettävissä ilman 
kulttuuris-historiallista tarkastelua hoidon kehityksestä, sillä juuri pa
rannettavuuden edistyminen poistaa sitä myyttistä kokemusta, joka 
traditionaalisesti liittyy syöpään. Toisaalta hoidon ohjaus- ja neuvon
tatoirninnan kehittyminen saattaa muuttaa kokemista, sillä tieto, jota 
hoidon edistyessä potilaalle enenevästi välitetään, todennäköisesti aut
taa ottamaan etäisyyttä tradition välittämiin pelkoihin. 

Kulttuurisen näkökulman avulla voidaan erottaa kokemisen so
sialisaatio ja rekrytointi, intressien aggregointi, intressien artikulointi ja 
vuorovaikutuskornrnunikaatio. Organisoituneet ryhmät hoitavat syöpää 
mutta myös sosiaalistavat potilaita ja ohjaavat heitä kokemisen hallin
taan. Samalla ne rekrytoivat heitä itsemäärittelyyn ja itsevastuuseen. 
Potilaiden yksityisistä intresseistä koostetaan yleisiä tavoitteita potilai
den aseman parantamiseksi. Nämä tavoitteet artikuloidaan, tuodaan 
julkisuuteen yhteiskuntapoliittisten tavoitteiden ja keskustelujen kautta. 
Tällöin ne ovat osallisia myös yhteiskuntapoliittisen informaation levit
tämisessä. Hoitoinstituutio, syöpäyhdistys ja joukkotiedotusvälineet 
tekevät syöpää tunnetuksi tautina, hoitosuhteissa ja kokemuksena. Sii
hen, minkälaista informaatiota ne voivat välittää, vaikuttavat yhteis
kunnan modernisoitumisen ja taantumisen kehitys yhteiskuntapoliit
tisine toimintoineen. 

Tieteen näkökulma tulee tärkeäksi historiallisesti, sillä ilman his
toriallista tutkimustietoa syövän muutoskuvaa ei voi hahmottaa. Lääke
tieteen ja psykososiaalisen tutkimuslinjat ovat muovautuneet institutio
naalisessa kehityksessä, mutta ne ovat myös muovanneet institutionaa
lista kehitystä. Institutionaalinen kehitys vaikuttaa sitten kokemiseen ja 
tieto potilaan kokemisesta institutionaalisen toiminnan ja tieteen kehi
tykseen. Tradition välittämä tieto tai tietämättömyys syövästä on pit-
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kään estänyt vapautumista peloista. Tarkastelunäkökulmien muodos
telmassa kyse onkin tietynlaisesta kehästä: täytyy tietää, jotta voi toimia; 
täytyy toimia, jotta voi tietää. Tätä voin kuvata seuraavan kaavion avul
la. 

KULTTUURINEN KUVA 
Ammattilaiset 

TIETEEN P ARADIGMA 
Kansainväliset tutkimukset 

KUVIO 2 Tutkimuksen tarkastelunäkökulmat 

YKSILÖ KOKEMUS 
Potilaat 

Kertomus kokemisen ilmaisijana ja tulkitsijana 

Haastatteluaineistoni koostuu potilaiden ja ammattilaisten kertomuksis
ta. Kertomus on keskustelunomaista omakohtaista kokemisen tulkintaa. 
Varsinaisia kysymysrakennelmia en ole käyttänyt. Kokemuksia ilmais
taan useimmiten kertomuksina, kerrotaan miten asiat on koettu. Tutki
muskäytännössä kertomuksista on tullut sosiaalitieteiden ja terapiamaa
ilman kannalta kiinnostava aihe. Jerome Brunerin mukaan ihmisillä ei 
ole muuta keinoa elämän - itsensä ja kokemuksiensa - kuvaamiseen 
kuin kertomus. Elämää ja minuutta voi hänen mukaansa tarkastella 
jatkuvasti kehittyvänä käsikirjoituksena (Riikonen 1992, 29). Kertomus 
ei ole tapahtunut eikä toteutunut reaalimaailmassa, se on vain rakentu
nut reaalimaailman tapahtumista tiettyyn tilanteeseen tarkoitetuksi sub
jektiiviseksi käsitteelliseksi muodostukseksi, joka on voimakkaasti kult
tuurisidonnainen. Kertomistavat ja temaattiset aiheet ovat kulttuuriam
me: elämästä kerrotaan kullekin kulttuurille sopivilla tavoilla (Bruner 
1987, 11). 

J.P. Roosin mukaan (1988, 14) elämäntapa habituksena korostuu 
elämäntarinoissa. Kertojat tuovat esiin habituksen piirteitä ja niitä kään
nekohtia, jotka liittyvät habituksen muutoksiin, vaikka varsinainen 
muutos jäisikin heiltä huomaamatta. Habitus kuvaa tapaa jäsentää, 
arvottaa ja hierarkisoida elämää. Elämäntausta ja asenteelliset tekijät 
ovat tässä yksilöllisesti ohjaavana. Tutkimuksessa selvitetään, miten 
yksilöt subjektiivisesti elämänkokemuksiaan tulkitsevat ja jäsentävät eli 
miten he elämästään kertovat. 

Kokemuksen syvällinen tulkinta, mielen tulkinta, on mahdollista 
ja hyödyllistä psykoanalyyttisesti psykologian alueella, mutta sosiaalitie-
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teissä on alettu tutkia kokemisen tulkintoja tuotettuna kerrontana, pu
heena, tapana kertoa, tarinana, muistelona tai toimintana. Tällöin henki
lön kyky kertoa kokemuksestaan on nostettu tutkimuksen kohteeksi. 
Kokemisen kertomistavat ja kertomisesta muodostuvat kuvat yleisinä 
tai spesifeinä ovat tutkimuksen kohteita. 

Anssi Peräkylä tarkastelee kokemisen kertomista toimintana. 
Hän nimittää jäsentynyttä puhetta todellisuuden tuottamiseksi (Peräkylä 
1990, 158). Puhuminen on yksi toiminnan muoto ja sellaisenaan tutkitta
vissa. Se on puhekäytäntöä. Silloin se ei viittaa todella olemassa oleviin 
sisäisiin realiteetteihin vaan puheessa luodaan todellisuus. Esimerkiksi 
luon kuvan jostakin ilmiöstä puhumalla siitä - luon ahdistuksen puhu
malla sen julki. Ahdistuksella saattaa olla yleinen kulttuurinen nimike 
tiettyihin kokemuksiin liittyvistä tunteista, oli näitä tunteita todellisuu
dessa tai ei. 

Anni Vilkon mukaan (1990, 81-83) kertomuksia tarkastellaan 
tarinana, tuotantona ja jäsennyksinä subjektiivisesti sekä kokemukselli
sesti kulttuurisia arvoja merkitysrakenteisiin liittäen. Kerrontatavat, 
käytetyt ilmaisut, tarinan jäsennykset ja sisältöjen valikoituminen ovat 
tällöin analyysissä keskeisiä. Mutta myös elämäntapahtumia sinänsä 
arvioidaan. Vilkko ajattelee, että ympäröivä yhteiskunta kietoutuu yksi
lölliseen ilmaisuun. 

Peräkylä pitää kokemisen tulkintaa sosiaalisen todellisuuden tul
kintana, ja se luodaan myös sosiaalisessa tilanteessa (Peräkylä 1990, 
160). Yksilö tuottaa puheen tietyissä kehyksissä. Nämä saattavat olla 
kulttuuristen koodien, ilmauksien välineitä ja sääntöjä. Kulttuurisesti 
annettu tieto liitetään toimintaan eli puheen tuottamiseen. Peräkylän 
mielestä yksilön todellinen kokemus on kyllä olemassa, mutta hänen 
mielestään se on sosiologian tutkimuskohteena irrelevantti ja sosiologi
an metodien kannalta tavoittamaton. Sosiologia on kiinnostunut todelli
suudesta, joka on yhteistä ja julkituotua. Psykososiaalisen tutkimusalueel
la saatetaan hyödyntää mielen sisältöä, kun kokemuksesta kerrotaan 
tunteina. Yleensä etsitään subjektiivista, kulttuurista tai yhteisöllistä 
tietoa kokemisen merkityssuhteista: mitä merkityksiä kertoja kokemuk
silleen antaa, sitä tutkitaan. 

Kertomusta kokemuksellisen todellisuuden tuottajana on tarkas
teltu myös terapiamaailman alueella. Tästä kertoo Riikonen (1992, 25). 
Hän mainitsee, että kieli ja kertomukset ovat todellisuuden - myös 
ongelmallisen todellisuuden - muodostajia. Kokemuksista kertominen 
on tällöin keskeistä. Kertomuksella luodaan kokemuksellinen todelli
suus, joka ei välttämättä ole objektiivinen todellisuus. Tällaisen tulkin
nan metodia nimitetään sosiaaliseksi konstruktionismiksi. Riikonen toteaa, 
että tämän metodin käyttöyhteydet ovat laajentuneet nopeasti tieteelli
sissä tutkimuksissa. 

Todellisuuden muodostaminen puheessa on tärkeää ymmärtää 
terapeuttiselta näkökulmalta sen tähden, että puheella synnytämme 
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tunteita, ongelmia ja kokemuksia. Miten puhumme, sen mukaan koem
me, ja miten koemme, sen mukaan usein myös toimimme. Selviytymi
sen ja onnistumisen kokeminen sekä toteutuminen alkaakin puheen 
muuttamisesta. Onnistumista voidaan myös edistää onnistumisen ja 
kyvykkyyden tunteen tuottamisella (Riikonen 1992, 28). Jatkuvan ongel
mapohdinnan sijasta tulisikin keskittyä myönteisiin kokemuksiin, onnis
tumisen ja selviytymisen kokemuksiin. Ongelmat kyllä todetaan ja tun
nustetaan, mutta niihin pyritään etsimään ratkaisuja analysoimalla niitä 
onnistumisen, olosuhteiden vahvistamisen ja myönteisen tulevaisuuden 
näkökulmasta. 

Ongelmalliset kuvaukset tukevat ongelmia koskevaa yksitotuuk
sisuutta ja keinottomuutta. Myös ongelmaluokitukset ovat haitallisia, 
sillä niillä on taipumusta vahvistaa käsityksiä ongelmien pysyvyydestä 
ja kaiken kattavuudesta. Potilaat kertovat usein ongelmista, mutta on
nistumisen ja selviytymisen näkökulmasta. Tällöin selviytymisen usko 
saattaa ajoittain olla epärealistinen. Hoidon ammattilaisten tehtävänä on 
näiden illuusioiden realistaminen. 

Kertomuksilla on myös normalisoiva, asioita yksilölliseen ja kult
tuuriseen yhteyteen sovittava tehtävä. Kertomuksissa luodaan yksilölli
siä arkielämän ongelmaratkaisuja, mutta niiden kuvaaminen on kulttuu
risesti hyväksyttävissä olevien tapahtumamäärittelyjen syy-seurauskyt
kentöjen tuottamista. Kertomuksellinen ajattelu on tunnepitoista, sillä se 
sisältää epämääräisiä ilmaisuja, hypoteeseja, vertauskuvia, piileviä mer
kityksiä ja moniselitteisyyttä. Mutta kertomuksellinen ajattelu on myös 
asiapitoista, sillä se sisältää objektiivisten asioiden ja tapahtumien -
usein uusien - määrittelyjä. Tapahtumia ei yleensä käsitellä atomisina, 
vaan ne koostetaan suuremmiksi kokonaisuuksiksi, kertomuksiksi. 
Asioita tarkastellaan tällöin tavoitteiden, keinojen, mahdollisuuksien ja 
vaikutelmien näkökulmasta. 

Tutkimuksessani lähestyn kertomuksia itsetulkinnan näkökul
masta, tuotettuna puheena. Todellisuus on tällöin heijastusta subjek
tiivisesta, kulttuurisesta ja yhteisöllisestä tiedosta kokemisen merkitys
suhteissa. Kertomuksilla haastateltavat luovat kokemuksellisen todelli
suuden eli konstruoivat todellisuutta. Positiivinen onnistumisen ja sel
viytymisen näkökulma on tarkastelussani keskeistä, sitä olen tavoitellut 
ja siihen tunnen pakottavuutta. 

Kertomus haastatteluvälineenä 

Herzlich (1973, 11) on käyttänyt kertomusmetodia tutkiessaan sairauden 
kokemista. Kertomus ei tällöin ollut suora kertomus vaan eräänlainen 
haastattelukertomus. Herzlich hahmotteli aluksi lukuisia epäsuoria 
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haastatteluja ja valitsi sitten näistä teemat, jotka näyttivät olevan rele
vantteja tutkimusaiheiksi. Hän ei formuloinut varsinaisia kysymyksiä 
eikä varsinaisia teemoja vaan pyrki löytämään kuhunkin tilanteeseen ja 
kullekin haaslaleltavalle sopivan haastattelumuodon. Hän lähestyi kuta
kin haastateltavaa eri tavalla haastateltavan oman kokemismaailman ja 
tulkintatavan mukaisesti. Mutta jokaisesta haastattelusta muodostui silti 
yksilökohtainen kertomus. 

Haastattelumetodina olenkin käyttänyt Herzlichin tavoin kerto
mushaastattelua, joka etenee keskustelunomaisesti. Aluksi hahmottelin 
lukuisia haastatteluja epämääräisesti ja etsin näistä teemoja, jotka näytti
vät relevanteilta tutkimusaiheiksi. En kuitenkaan formuloinut varsinai
sia kysymyksiä ja teemoja vaan pyrin löytämään sopivan haastattelu
muodon kuhunkin tilanteeseen ja kullekin haastateltavalle. Haastatelles
sani potilaita ja ammattilaisia olen lähestynyt heitä eri tavoin haasta
teltavan oman kokemismaailman ja tulkintatavan mukaisesti. Jokaisesta 
haastattelusta muodostui näin yksilökohtainen kertomus ja samalla 
yksilökohtainen keskustelu, joka sisälsi vain yleisiä teemakysymyksiä 
syövän kokemisesta. Sittemmin paneuduin kertomuksista nouseviin tee
moihin ja pyrin ohjaamaan keskustelua näihin. Haastatteluteemat kehit
tyivätkin koko tutkimuksen ajan. Pyrin myös lähestymään kertojaa 
luontevasti, ymmärtämään häntä ja pohtimaan yhdessä hänen kanssaan 
asioita realistisesti. Tällä tavoin haastateltavat rohkaistuivat vapaasti 
kertomaan kokemuksistaan. 

Herzlich (1973, 14) esitti myös yhden standardoidun kysymyk
sen haastattelun lopussa. Hän tiedusteli haastateltavilta, oliko maailma 
heidän mielestään jonakin päivänä vapaa sairauksista. Hän ajatteli, että 
provosoiva kysymys pakottaisi haastateltavan ottamaan futuristisen 
asenteen ja siirtäisi nykyisestä ongelmallisesta realiteetista pois. Tämä 
saattoi myös luoda valoa sairauden ja terveyden kokemiseen, sillä se 
herätti myönteistä suhtautumista ja tulevaisuuden toivoa. 

Tutkimukseni perustarkoitus on hahmotella siirtymää myyttises
tä ja traditionaalisesta kokemisesta modernisoituvaan ristiriitaisempaan 
kokemiseen luomalla uutta monimuotoisen kokemisen tulkintamallia. Tätä 
silmällä pitäen yhteiseksi tulevaisuuteen suuntaavaksi kysymykseksi 
hahmottelin seuraavaa: "Voidaanko ajatella, että eräänä päivänä syöpää 
voidaan pitää enenevästi normaalina tavanomaisena tautina?" Mielestä
ni tämä kysymys asettaa syövän arkiselle hoidettavan taudin kokemisen 
tasolle, jolloin haastateltava voi vapautua tavanomaisen kokemisen 
kahleista. 

Potilaskertomukset 

Tutkimukseni on edennyt kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa 
hahmottelin alustavaa elämäkertatutkimusta potilaiden kokemisesta 
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tavoitteena lisensiaatintyö. Tämä toteutui syksyllä 1992. Haastatelin en
simmäisessä vaiheessa 20 potilasta, joista esimerkkitapauksiksi valitsin 
kahdeksan. Tähän jatkotutkimukseen olen haastatellut lisäksi 27:ää 
uutta potilasta ja yhtä omaista sekä käyttänyt kahden aiemmin haas
tatellun potilaan tarinaa. Haastateltavia etsin spontaanisti neljän tutki
musvuoden aikana (I vaihe 1990-1992, II vaihe 1992-1994). Kyselin 
satunnaisesti vapaaehtoisia haastateltavia silloin tällöin työssä osastoja 
kierrellessäni. Yleensä kaikki halusivat tulla haastatteluun mukaan, sillä 
he pitivät sitä tärkeänä, jopa asioihin vaikuttamisen kannalta. Toiset 
tarjoutuivat mukaan saadakseen välittää tietoa kokemuksistaan eteen
päin. Hyvin kivuliaita en tietenkään edes kysynyt, mutta mukana on 
kyllä terminaalipotilaita, joista yksi kuoli muutaman päivän kuluttua 
haastattelusta. 

Otin siis mukaan haastateltavia keitä vain kohdalle sattui, silloin 
kun oli aikaa työn lomassa. Siksi olikin yllättävää havaita, millaiseksi 
aineisto muodostui. Pyrkimykseni oli saada monipuolinen kuva syövän 
nykykokemisesta. Mutta loppuvaiheessa jouduin etsimään eri-ikäisiä ja 
eri syöpälajeja sairastavia, kun havaitsin, että keski-ikäisiä rintasyöpä
potilaita ja vanhempia keuhkosyöpä- sekä prostatasyöpäpotilaita oli jo 
melkoisesti. Haastateltavat olivat kaikki Sädesairaalassa hoidossa käyviä 
potilaita. Näistä 23 oli vuosina 1990-1994 syöpään sairastuneita ja neljä 
varhaisemmassa vaiheessa sairastuneita. 

Joitakin tärkeitä haastateltavia sain ylilääkäri Matti Jakobssonin 
välityksellä poliklinikalta. Näistä kertomuksista kehittyi työhöni näkö
kulmia, jotka muuten olisivat jääneet tulematta esiin. Ylilääkärin positii
vinen asenne, kannustus ja rohkaisu tutkimustyöhön olivat myös kanta
va voima koko tutkimuksen ajan. Tieto, jota Jakobsson tutkimuksesta 
välitti niin potilaille kuin henkilökunnalle, edesauttoi aineiston löytymi
sessä. Toisaalta itse tutkimuksen keskeinen idea, "kokemisen moderni
soituminen", on osittain lähtöisin hänen positiivisesta realistisesta asen
teestaan syöpää, hoitoja, potilaita, kokemista ja selviytymistä kohtaan. 
Hän sai minut ymmärtämään, ettei syöpä ole niin paha asia, kuin ylei
sesti ymmärretään, ja että potilaan kokemiseen voidaan vaikuttaa. "Syö
pä on tauti, joka voidaan hoitaa." "Kyllä se siitä." "Kyllä tästä hyvä 
tulee." Näitä lausahduksia potilaat saivat kuulla. Optimismin välittämi
nen syöpäpotilaalle kokemisen hallitsemiseksi ja pelkojen poistamiseksi 
onkin tärkeää hoidossa, vaikka realistisen tiedon välittämiseen kuiten
kin pyritään. 

Rintasyöpä oli haastatelluista 27:stä 10:llä. Keski-Suomen alu
eellisen syövän seurantatiedoston mukaan (1994, 13) rintasyöpä on tällä 
hetkellä yleisin tauti maassamme ja uusien tapausten vuosittainen luku
määrä tulee edelleen huomattavasti nousemaan. Suomessa todettiin 
2 683 uutta rintasyöpätapausta vuonna 1991 (2 674 naisilla, 9 miehillä). 
Määrä on lisääntynyt vuodesta 1979, jolloin uusia tapauksia oli 1 498. 
Vuosina 2004-2008 arvioidaan Suomessa todettavan noin 3 700 uutta 
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rintasyöpätapausta vuosittain ja elossa olevien potilaiden määrä tulee 
olemaan yli 37 000:n. Vuonna 1993 todettiin Keski-Suomen keskus
sairaalassa 115 uutta rintasyöpätapausta. Näistä ikäryhmän 41-50-vuo
Liaiden sekä 61-70-vuotiaiden osuus oli suurin (molemmat 23,5 %). 
Mutta myös 71-80-vuotiaiden osuus oli suuri (22,6 %). Jostain syystä 
tautia on vähemmän 51-60-vuotiailla (18 %). Rintasyöpää saattoi olla 
vähän ikäryhmässä 21-30-vuotiaat (1,7 %), mutta jo 31-40-vuotiaiden 
ikäryhmässä osuus on huomattava (5,2 %). Yli 80-vuotiaiden sairastu
minen vastasi lähes 31-40-vuotiaiden luokkaa (7,8 %). 

Rintasyöpä saadaan yleensä hoidetuksi, jos se todetaan ajoissa. 
Alle 2 cm:n läpimittainen kasvi voidaan hoitaa rinnan säästävällä leik
kauksella, johon liitetään kainalorauhasten tutkiminen ja sädehoito. 
Suuremmat kasvaimet vaativat koko rinnan poistamisen ja usein vielä säde-
tai sytostaattihoidon. Terveysvalistus ja seulontatutkimukset ovat lisän

neet varhaistoteamista, joten rintasyöpää voidaan hoitaa menestykselli
semmin kuin ennen. Viiden vuoden kuluttua hoidosta elossa oli 1980-
luvulla jo noin 70 prosenttia potilaista. 

Mistä rintasyöpä saa alkunsa, on osittain epäselvää. Tunnettuja 
hormonaalisia vaaratekijöitä ovat varhainen sukukypsyysikä, myöhäi
nen ensisynnytysikä ja vähälapsisuus. Noin 5 % rintasyöpätapauksista 
on periytyviä. Näitä todetaan erityisesti nuorena sairastuneilla. Periy
tyvän rintasyövän geeni löydettiin vuonna 1990, mutta sitä ei ole vielä 
eristetty. Vaihdevuosien hormonitoiminnan muutoksia pidetään yhtenä 
syynä, mutta myös ravintoa, tupakkaa ja elämänstressiä epäillään. 

Keuhkosyöpäpotilaita oli haastateltavista kolme ja prostata
syöpäpotilaita myös kolme. Syövänhoidon kehittämisohjelman asian
tuntijaryhmän mukaan (1994, 29) keuhkosyöpä on ollut 1960-luvun 
alkupuolelta lähtien suomalaisten miesten yleisin syöpämuoto. Miesten 
ikävakioitu keuhkosyöpäilmaantuvuus suureni 1950-luvulta 1970-luvun 
taitteeseen. Tuolloin se kääntyi laskuun, joka edelleen jatkuu. Vuonna 
1990 oli keuhkosyöpäpotilaita maassamme 1 639. Määrä on vähentynyt 
vuodesta 1979, jolloin uusia tapauksia oli 1 962. Keski-Suomen tietoja ei 
ole käytössäni, sillä alueellista seurantatutkimusta ei vielä ollut tässä 
vaiheessa. Tupakka on suurin keuhkosyövän syytekijä. Useimmiten 
siihen sairastutaan 60-70-vuotiaana. Altistuminen on saattanut tapahtua 
kuitenkin jo vuosikymmeniä aiemmin. 

Prostatasyöpä on hyvin yleinen nykyisin (vuonna 1990 jo 1 335 
uutta tapausta, vuonna 1979 uusia tapauksia 914). Nyt myös aivokas
vain näyttää yleistyvän. Prostatasyöpäpotilaat ovat useimmiten vanhoja 
miehiä, mutta aivokasvainpotilaat keski-ikäisiä miehiä ja naisia. Keski
Suomen alueellisen syövän seurantatiedoston mukaan (1994, 2) Keski
Suomessa todettiin vuosina 1987-1991 keskimäärin 900 uutta syöpäta
pausta. Ennusteiden mukaan tämä luku tulee kymmenen vuoden kulut
tua olemaan 1 300 tapausta vuodessa. Elossa olevien syöpäpotilaiden 
määrä lisääntyy kumulatiivisesti. Ennusteiden mukaan koko maassa on 
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kymmenen vuoden kuluttua 160 000 elossa olevaa syöpäpotilasta. 
Syöpä saattaa levitä aivoihin, keuhkoihin, maksaan ja luustoon, 

jolloin se heikentää ennustetta ja aiheuttaa toimintakyvyttömyyttä. Kui
tenkaan aivokasvain ei välttämättä aiheuta sekavuutta. 

Naisia oli 18 ja miehiä yhdeksän. Naisia on myös hoidettavissa 
enemmän. 45-55-vuotiaita oli kahdeksan, alle 45-vuotiaita oli viisi. 
56-65-vuotiaita oli kolme ja yli 65-vuotiaita 11. Yli 65-vuotiaiden ryhmä
tuli yllättävän suureksi. Nuoria sai sittemmin jopa etsiä haastateltavak
si, sillä heitä on yleisesti vähemmän kuin vanhempia potilaita. Nykyisin
tilanne on muuttumassa. Kuitenkin syöpä on yhä yleisemmin keski
ikäisten 40-55-vuotiaiden sairaus.

Haastateltavat olivat juuri sairastuneita, ensi kertaa sairaalaan 
tulevia, jo pitkään hoidoissa käyneitä potilaita tai terminaalivaiheen 
potilaita. Kaikissa vaiheissa potilaat olivat halukkaita kertomaan koke
muksistaan. 

Miesten ja naisten välillä oli jonkin verran eroa, sillä miehet 
kertoilivat lyhyemmin ja toteavammin kuin naiset. Naiset selostivat 
laajasti kokemisia, pyrkivät osoittamaan ongelmia ja antamaan ohjeita. 
Erityisesti 45-55-vuotiaat naiset olivat tässä aktiivisia. Mutta oli myös 
naisia, jotka puhuivat vähän, ja miehiä, jotka olivat erittäin vuolassanai
sia. 

Syöpälajin en havainnut vaikuttavan kertomisen luonteeseen. 
Rintasyöpä, vaikka se onkin paraneva tauti, saattoi aiheuttaa pelkoa 
yhtä paljon kuin keuhkosyöpä tai aivokasvain. Jopa enemmänkin, jos 
tietoa todellisesta tilasta ei ollut. Kertomisen vuolaus ei siten mielestäni 
liittynytkään sairaustilanteeseen vaan ikään: keski-ikäiset olivat eniten 
huolestuneita elämänmuutoksesta, jonka sairaus mahdollisesti olisi 
aiheuttanut. Toisaalta keski-ikäisillä oli tässä vaiheessa vielä tarve vai
kuttaa asioihin, ja siksi kertomukset muodostuivat laajoiksi ja toisaalta 
tietoa välittäviksi kanaviksi. Iäkkäämmät potilaat kertoivat syövästä 
elämänkokemustensa näkökulmasta rauhallisesti. Nuoret toivat koke
muksia esiin optimistisesti tulevaisuuden toivon näkökulmasta. Useim
mat haastateltavista olivat kuitenkin jo eläkkeellä (20) tai siirtymässä 
eläkkeelle, vaikka eivät aina vielä olleetkaan eläkeiässä (6). Toimeen
tulo-ongelmia oli velkapaineiden tähden nuorilla, mutta lisääntyvien 
hoitokulujen vuoksi näitä ongelmia oli lähes kaikilla. Työttömiä tässä 
ryhmässä oli kuitenkin vain yksi, työssä olevia vain neljä ja yksi opiske
lija. Ammatillisesti oli useiden alojen edustajia, esimerkiksi opettajia, 
virkamiehiä, maanviljelijöitä ja kauppiaita. 

Haastattelin potilaita siis Sädesairaalassa, jossa he olivat säde- tai 
sytostaattihoidon vuoksi. Hoitoprosessi keuhko- ja rintasyöpäpotilaalla 
on yleensä 5-6 viikkoa. Aivokasvaimen hoito on myös pitkäaikainen. 
Sädehoitopotilaat olivatkin yleensä pitkään sairaalassa. Sytostaattihoi
topotilaat olivat vain muutaman päivän, mutta hoidot toistuivat kuu
kausittain. Pitkien ja usein toistuvien hoitojen aikana ehdin tutustua 
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potilaisiin. Haastattelupaikka vaihteli ja vaikutti jonkin verran haastatte
lun luonteeseen. Sosiaalityöntekijän huoneessa potilas ikään kuin unohti 
ympäristön ja innostui vapaasti kertomaan kokemuksistaan. Aikaa kului 
huomattavasti enemmän kuin muualla haastateltaessa. Potilashuoneessa 
arempia tunteita ei toisten kuullen tuotu julki. Sotakokemukset olivat 
miesten yhteistä aluetta, näitä voitiin potilashuoneissa käsitellä. Mutta 
jos potilashuoneessa ei ollut muita, tämä paikka oli parhain kertomisel
le, sillä omalla vuoteella tuntui turvalliselta kertoa arimmistakin tunteis
ta. Muut tilat potilas tunsi vieraaksi, näissä kertomus ei tahtonut edetä. 
Eräässä potilashuoneessa oli neljä miestä. Ajattelin saada aikaan yhteis
keskustelun, mutta tulokseksi tuli vain lyhyitä kommentteja sotakoke
muksista ja vielä lyhyempiä kommentteja syövän kokemisesta. Huoneen 
nuorin mies ei uskaltautunut lainkaan keskusteluun. Eräässä toisessa 
potilashuoneessa nuori leukemiapotilas oli yksin. Täällä kertomukseen 
muodostui yllättävää herkkyyttä ja syvällisyyttä. Jopa elämäntaustalla 
olevat perheen vaikeat kokemukset nostattivat itkunpurskahduksen 
esiin vielä vuosien jälkeen itse tapahtumasta. Haastatellessani askarte
lutiloissa potilasta hän saattoi jopa ahdistua. 

Haastattelut olivat mielenkiintoisia vuorovaikutustilanteita. Ai
kaa vierähti puolesta tunnista neljään r..mfön. Nauhoitetuista haastat
teluista kirjoitetut sivumäärät vaihtelivat 4:stä 80:een. Vaikka toiset 
haastattelut olivat lyhyitä, sisälsivät ne tiivistetysti olennaisia näkökul
mia. Useimmat haastattelut olivat kuitenkin pitkiä, ja tietoa näissä oli 
runsain määrin. Pyrin jossakin määrin johdattelemaan haastateltavia ai
heeseen kehottamalla kertomaan sairastumisen kokemisesta, selviytymi
sestä ja elämäntaustasta; miten tähän hetkeen oli tultu, mitä nyt ja mitä 
tästä eteen päin. Mutta silti haastateltavat saivat vapaasti valita, mistä ja 
miten he halusivat kertoa. Heidän valitsemistaan aiheista myös keskus
telimme. 

Keskustelutilanteessa avoin kokemisen ilmaisutapa oli aistittavis
sa. Tämä avoimuus oli mielestäni luottamusta syövänhoitolaitokseen ja 
sen henkilökuntaan. Potilaat kertovat usein kiitellen kokevansa turvalli
suutta ja ystävällisyyttä Sädesairaalassa enemmän kuin muualla hoito
laitoksissa. Potilasläheisyys onkin täällä havaittavaa. Potilaat osallistui
vat haastattelutilanteeseen asiallisesti ja arvokkaasti. Kertomusta mietit
tiin huolellisesti valmiiksi, jos olin haastattelusta aiemmin ilmoittanut. 
Joskus haastattelut olivat aivan spontaaneja mutta siitä huolimatta mel
ko perusteellisia. Tutkijan ja sosiaalityöntekijän roolini ei heitä näyttänyt 
haittaavan, sillä innokkuutta haastatteluun oli lisääntyvästi tutkimuksen 
edetessä. Tähän saattoi vaikuttaa se, että potilaat mielsivät kokemusten 
kertomisen sekä sosiaalityöntekijän että tutkijan tehtäväksi. Pyrin myös 
tietoisesti luomaan haastattelutilanteesta kuten yleensä arkipäivän työti
lanteesta luonnollisen, läheisen, jopa "terapeuttisen" keskusteluhetken. 
Alkujaan kun tulin Sädesairaalaan sosiaalityöhön, ajattelin, että luon
nollinen - ymmärtävä ja inhimillinen - lähestymistapa olisi tehokkain 
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potilaskontakteissa, sillä tällöin potilas rohkaistuisi olemaan "oma itsen
sä". Samalla kuitenkin ymmärsin, että joka tilanteeseen tuli sisällyttää 
jopa kasvatuksellisia elementtejä, mutta potilaiden tarpeiden pohjalta ja 
tämän kanssa yhdessä asioita pohtien. Pyrin myös järjestämään jokai
selle aikaa hänen tarpeidensa mukaan. Tällä on ollut vaikutusta, sillä 
potilassuhteissa ei ole ollut juurikaan ongelmia. Tällä todennäköisesti 
oli vaikutusta myös haastattelutilanteessa, sillä potilas ikään kuin 
"unohti" tutkijan ja sosiaalityöntekijän roolini ja alkoi elää kokemuksen
sa ja kertomuksensa maailmassa. 

Kaiken kaikkiaan potilaat olivat rauhallisia ja tyyniä kertomusti
lanteessa. Varsinaisia itkukohtauksia ei ollut, herkän mielen liikutusta 
kyllä jonkin verran. Havaittavaa ahdistusta joillakin oli, mutta keskuste
lutilanteessa se selvästi väheni. Myös vihaa esiintyi jonkin verran, mut
ta se kohdistui diagnoosin viivästymiseen, tiedon vähyyteen sekä kom
munikaatiosuhteen toimimattomuuteen hoitoprosessissa. Kertomuk
sellaan potilas aivan kuin kysyi, ymmärrätkö, mitä hän on kokenut ja 
miltä hänestä tuntuu. Todennäköisesti työyhteyden kautta jo muodos
tunut tuttuus auttoi haastattelutilanteen onnistumisessa, sillä jos haasta
teltava oli jäänyt vieraammaksi työsuhteessa, keskustelu kangerteli ja 
saattoi synnyttää potilaassa ahdistuksen tunnetta. Mutta ei välttämättä, 
sillä aivan ensi kertaa tapaamani haastateltava saattoi vuolaasti ja tun
teikkaasti tuoda esiin kokemuksiaan. Yhdessä tapauksessa sotaneuroo
sin ja syövän kokemusten patologinen purkaminen lisäsi huomattavasti 
ahdistavuuden tunnetta, mutta tässäkin jäsentynyt tulkinta antoi tietois
ta selkeyttä kokemisen hallintaan. Yleensä kertomustilanne oli patoutu
neen tunteen tai ahdistuksen purkautumistilanne. 

Kertomukset, olivat ne sitten pitkiä tai lyhyitä, sisälsivät siis 
olennaisen viestin potilaan tunnoista ja ajatusten liikkeistä. Pohdimme 
myös tarkoituksellisesti erilaisia ongelmia ja mietimme niille ratkaisuja. 
Potilailla näyttää olevan tarve kertoa kokemuksistaan, sillä he keskus
televat mielellään ja jopa toivovat, että henkilökohtaisia keskusteluja 
järjestettäisiin enemmän. Tätä tarvetta on viime aikoina otettu huomi
oon yhä enemmän sisällyttämällä työprosessiin kunkin ammattilaisen 
taholla keskusteluja potilaan kanssa. Ymmärretään, että tällä on koke
muksellisesti vapauttava merkitys. Lääkärillä saattaa olla vähemmän 
aikaa kuunnella potilasta kuin muulla henkilökunnalla, mutta yhä ylei
sempää on, että lääkäri ja potilas keskustelevat yksilöllisesti taudista, 
hoidoista, kokemisesta ja selviytymisestä. Hoitajien keskustelu työssä on 
yleistynyt. Mutta ensisijaisesti keskustelu on sosiaalityöntekijän työvä
line: ongelmista, tarpeista ja kokemuksista kysellään, potilasta kuun
nellaan ja häntä rohkaistaan selviytymiseen sekä elämänhallintaan. Olen 
havainnut, että tällä on positiivista vaikutusta. 

Moni-ilmeisistä ja intensiivisistä haastattelukertomuksista huoli
matta en katso, että ne muutamat tulkinnat, jotka olen tähän koonnut, 
muodostaisivat nykyajan syövän kokemisen koko ilmiön, kokemushan 
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muuttuu yksilöllisesti ja ajallisesti. Mutta ajattelen kuitenkin, että ne 
hahmottavat osan tätä ilmiötä ja ovat siksi merkittäviä. Kaiken kaik
kiaan sain haastatteluista runsaasti tietoa kokemiseen liittyvistä asioista. 

Ammattilaisten kertomukset 

Haastateltavia ammattilaisia oli 14. Nämä valikoin tietoisesti syövänhoi
don eri alueilta saadakseni laaja-alaisesti tietoa hoidon kehittymisestä ja 
potilaiden kokemisen muutoksesta sekä näihin vaikuttavista tekijöistä. 
Ammattilaisten kertomukset olivat kuitenkin potilaiden kertomusten 
kaltaisesti omakohtaisia, mutta nyt kokemuksista syövänhoidossa. Am
mattilaisten lisäksi mukana on myös joitakin ulkopuolisia syövän asian
tuntijoita. 

Ammattilaiset olivat ensisijaisesti Jyväskylän Sädesairaalan hoi
tohenkilökuntaa. Ammattiryhmänsä edustajana heillä oli omakohtaisen 
näkemyksen lisäksi ammattiryhmän näkemys vaikuttavista tekijöistä. 
Näin sain tuntumaa kunkin ammattiryhmän käsityksiin, mutta yksilö
kokemisen välityksellä. Tämä oli mielestäni arvokasta, sillä ammatilliset 
käsitteet esitetään yleensä ensisijaisesti professionaalisina eivätkä ne 
välttämättä ilmennä sitä, miten yksilö tilanteen kokee. Yksilökokemuk
sen sivuuntuminen onkin vallitseva professionaalinen ja organisatorinen 
ongelma erityisesti terveydenhuollossa, joka on laaja, hajanainen, tekni
siä suorituksia toteuttava ja monien asiakassuhteiden ongelmallistama 
julkinen organisaatio. Massasuorituspaine tukahduttaa. Yksilöistä tulee 
sisällöllisesti tyhjiä ja käytön ennenaikaisesti kuluttamia. Esimerkiksi 
lääkäreiden ja hoitajien työpaine on niin suuri, että tuskin kukaan heistä 
kestää eläkeikään. 

Ammatit, joissa joudutaan paljon puhumaan, lisäävät kykyä 
kohdata potilas luontevasti. Tällaisia ammatteja ovat sosiaalityö ja lää
käreiden työ mutta myös enenevästi hoitajien työ. Mutta keskustelu voi 
kyllä uuvuttaakin enemmän kuin fyysinen työ. Se voi jopa kuluttaa 
sanavarastoa niin, että työntekijä tuntee kuivuvansa sisäisesti eikä hä
nellä ole enää sanottavaa potilaalle. Syövänhoidon ammattilaiset ovat 
kuitenkin käsittämättömän innostuneita keskustelemaan potilaan kans
sa. Toisaalta innokkuutta riittää itse työn kehittelyyn. Lieneekö tämä 
sitten työn haasteellisuuden tulosta - tätä ainakin Sädesairaalan henki
lökunta vakuuttaa. Syöpäpotilaiden hoito, vaikka se on halveksittua, 
vaikeaa, pelästyttävää ja kauhistuttavaa ulkopuolisen näkökulmasta, 
saattaa hoidon ammattilaisen näkökulmasta olla antoisaa, palautetta 
antavaa, kiinnostavaa ja jopa helpompaa kuin muilla osastoilla. Tähän 
vaikuttaa ilmeisesti potilasaines, joka on - päinvastoin kuin usein 
ajatellaan - rauhallista, sopuisaa, kiitollista, jopa iloista ja huumorinta
juista huolimatta sairauden vakaavuudesta. Kyyneleet ja hymy ovat 
herkässä. Voi olla, että tämä tuo tiettyä työntekijöitä palkitsevaa herk-
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kyyttä ja inhimillisyyttä. 
Joka tapauksessa haastateltavien ammattilaisten näkökulmat 

olivat tärkeitä syövän kuvan ja kokemisen muutoksen ymmärtämiseksi. 
Lääkäreistä kolme oli Sädesairaalan lääkäreitä: ylilääkäri, osastonlääkäri 
ja apulaisosastonlääkäri. Ylilääkäri Matti Jakobsson kertoi yleisesti syö
vänhoidon alueella tapahtuneesta kehityksestä. Omakohtaisesti koetut ja 
tulkitut vaiheet syövänhoitoalalla 1970-luvulta alkaen ilmentävät työn 
kehittämisen yhteiskunnallisen merkityksen. Uranuurtavana pioneeri
lääkärinä hän oli innovatiivinen ja optimistinen kehityksen edistäjä. 
Ehkä juuri se, että näki tarvetta kehitellä aluetta, sai työskennellä va
paasti ja sai todella vaikutuksia aikaan, antoi haasteita, innostusta ja 
voimia työhön, joka toisaalta tuntui loputtomalta, halveksitulta ja toi
vottomalta. Osastonlääkäri Kaisu Nevasaari (1970-luvulta syövänhoito
työssä) kertoi hoitokäyttäytymisen muutoksesta. Hänen mukaansa muu
tos koski kaikkia alueita: potilaita, hoitajia, lääkäreitä, klinikoita ja yh
teiskuntaa toimintoineen. Erityisesti diagnoosin kertomiskäytännön 
muutoksella hän katsoi olevan vaikutusta kokemisen muutokseen. Apu
laisosastonlääkäri, Virosta kotoisin oleva, jo usean vuoden sijaisena Sä
desairaalassa toiminut Taimi Vanaselja vertasi Suomen käytäntöä Viron 
käytäntöön. Virossa kehitys on hoidollisestikin yhteiskunnan vapautu
misen jälkeen monelta osin vasta alkuvaiheessa ja potilaskeskeinen psy
kososiaalinen työ täysin alussa. Lääkärit, jotka tulivat Virosta Suomeen 
työhön, joutuivat opettelemaan potilaan kohtaamisen kysymyksiä pe
rusteellisesti, sillä Suomessa täytyi potilaita hoitaa kokonaisvaltaisesti 
eikä vain tautikeskeisesti. 

Sädesairaalan hoitohenkilökunnan lisäksi katsoimme ylilääkärin 
kanssa tärkeäksi ottaa haastatteluun mukaan Oulun yliopistollisen sai
raalan professorin, ylilääkäri Pentti Taskisen. Tämä sen tähden, että 
hänellä oli tietoa aivan syövänhoidon alkuvaiheiden kehityksestä vuosi
sadan alussa. Pioneerilääkärinä hän oli työn kehittämisen toteuttaja 
1960-luvulta alkaen. Hän oli myös vaikuttamassa potilaiden asemaan ja 
kokemisen muutokseen opettamalla uutta tapaa kohdata potilas. 

Tärkeiksi haastateltaviksi katsoin myös sairaalafyysikot. Ylifyy
sikko Ahti Rekonen ja fyysikko Pentti Anttila olivat sädehoidon kehi
tyksen uranuurtajia 1960-luvulta alkaen. He olivat tulleet Helsingistä, 
jossa varsinaisesti syövähoitoa alkujaan kehiteltiin. Siten heillä oli taito
tietoa Jyväskylän Sädesairaalan toiminnan kehittämiseksi. Työn kehittä
minen on ollutkin heillä elämäntehtävä kuten niin monella muulla syö
vänhoidon ammattilaisella. Fyysikoiden kertomuksista kuvastuu sama 
valtava työmäärä kuin pioneerilääkäreidenkin kertomuksista. Fyysikoi
den haastattelujen kautta todella ymmärsin, ettei syövänhoito voinut 
edistyä, ennen kuin sädehoito oli kehittynyt. Eikä kehitys voinut mennä 
eteen päin, ennen kuin yhteiskuntarakenteen muutos mahdollisti tekno
logian kehityksen. Sädehoito menetelmänä oli kuitenkin niin outo, että 
potilaat pelkäsivät sitä. Vieläkin on potilaita, jotka pelkäävät tulla syö-
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vänhoitolaitokseen, jos heillä ei ole etukäteistietoa siitä, että sädehoito 
on turvallista eikä tunnu juuri mitenkään. 

Hoitotyön edustajiksi valitsin viisi sairaanhoitajaa: ylihoitaja, kol
me osastonhoitajaa ja yksi erikoissairaanhoitaja. Ylihoitaja Ulla Perko oli 
tullut Sädesairaalaan vuonna 1983. Hän kertoi hoitotyön ammatillisesta 
kehityksestä sekä suhtautumisestaan potilaihin työn alkuvaiheessa. 
Pelko, jota hänellä oli aluksi, katosi kehitysprojektien kautta. Saman
lainen alkuvaiheen pelko kuvastuu osastonhoitaja Anja Tammelinin 
kertomuksesta. Hän on ollut potilastyössä Sädesairaalan perustamisesta 
asti ja kertoo kokemuksistaan tältä ajalta. Osastonhoitaja Anneli Ojala 
on tullut Sädesairaalaan vuonna 1983. Hänelle kokemus syövänhoidosta 
ei ollut kovin pelottava. Hän tuli vaiheessa, jossa kehittelyt potilaiden 
kohtaamisen parantamiseksi alkoivat. Hän kertookin uudenlaisesta 
näkemyksestä potilaiden kohtaamisessa, kokemisessa ja ohjaamisessa. 
Erikoissairaanhoitaja, apulaisosastonhoitaja Terttu Pänkäläinen tuli Sä
desairaalaan 1980-luvulla. Hän ei myöskään kokenut syövänhoitotyötä 
kovin pelottavaksi. Päinvastoin hän katsoi olevan mahdollisuuksia pa
rantaa potilaiden asemaa välittämällä ulkopuolisille tietoa syövästä, hoi
doista ja kokemisesta. Hän jopa uskaltautui kuolevien potilaiden koti
hoidon tukemisprojektin toteuttajaksi. Hänen uusi realistinen näkemyk
sensä potilaana olemisesta on tulosta jatkuvasta kehittämistyöstä hoito
työn alueella. Hän katsoo, että syövän kokemiseen ovat erityisesti vai
kuttaneet hoidon interventio, potilaiden ja omaisten lisääntyvä huomioi
minen hoitotyössä sekä hoidon ja ohjaustyön kehittyminen. Hän ajatte
lee, että hoitotyön "nousu" yleensä saattaa olla potilaiden kokemisen 
muutoksen takana eikä sillä välttämättä tarvitse olla syövän kanssa 
mitään tekemistä. 

Poliklinikan osastonhoitaja Marjatta Räsänen on ollut hoitotyössä 
sekä osastolla että poliklinikalla. Hän toteaa potilaskeskeisen hoitotyön 
kehityksen 1970-luvun jälkeen niin laajaksi, että hänen mielestään siinä 
on jopa haittoja. Potilaat alistuvat liikaa vallitseviin käytäntöihin, ovat 
liian kilttejä ja hiljaisia eivätkä osaa vaatia. Potilaiden ohjaustyö on ollut 
hyvää kehitystä, mutta se on saanut niin suuren osan hoitotyöstä, että 
varsinainen perushoitotyö on aivan kuin hämärtynyt. Kiire ja paine 
työssä lisääntyvät, ja samanaikaisesti työn mielekkyys katoaa, vaikka 
osaamisen vaatimukset kasvavat. Työyksiköt yksinäistyvät, vaihtoeh
tohoidot valtaavat alaa ja taistelu potilaiden hoitomahdollisuuksista 
tulee osaksi arkipäivää. Vaikuttaa myös siltä, että yhteiskunta järjestel
mineen ei puutu tarpeeksi haitallisten toimintojen kehitykseen. Kuiten
kin kiinnostus syövänhoitotyöhön ja potilaiden kohtaloihin hänellä 
kuten muillakin ammattilaisilla säilyy. 

Ammattilaisten kertomuksia kerätessäni jouduin yhä uudelleen 
hämmästelemään sitä aktiivista kehittelytahtoa, joka tulee esille haastat
teluissa. Miten näin valtava innostus on mahdollista työn kehittämiseen 
julkisen laitoksen, terveydenhuollon ja erityisesti syövänhoidon alueel-
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la? Eikö tradition kuva ole juuri vastakkainen? Julkisten laitosten toi
mintaahan on usein leimattu yleisissä keskusteluissa tehottomaksi, 
byrokraattiseksi ja muutosvastarintaiseksi. 

Katsoin myös sairaalapastori Veikko Hovikosken kuuluvan Sä
desairaalan hoitohenkilökuntaan. Pidin häntä tärkeänä haastateltavana 
syöpään liittyvän kuoleman käsitysten näkökulmasta. Hän on ollut Sä
desairaalan sairaalapastorina 1970-luvulta lähtien. Kehitysnäkökulma on 
myös hänen tulkintojensa taustalla. Hovikoski kertoo, miten kehittyvä 
hoito, erityisesti kivunhoito, kuolevien potilaiden hoidon lainsäädäntö 
ja sen mukana potilaan kohtaamisen muutokset ovat lisänneet avoi
muutta sekä potilaiden että ammattilaisten keskusteluihin syövästä ja 
kuolemasta. Kuolema on saanut uuden, pehmeämmän sävyn ammatti
laisten käsityksissä ja potilaiden kokemuksissa. Kuolema on lupaus 
tulevasta, siirto tulevaan. Kuolemaa käsitellään tapahtumana, ja tähän 
liittyviä asioita selvitellään potilaan kanssa. 

Syöpäyhdistyksen alueelta katsoin tärkeäksi ottaa mukaan poti
lastukitoiminnan edustajia. Tässä erityisesti potilasosaston puheenjohta
ja Kaarina Metsäpelto ja hänen puolisonsa, hallituksen jäsen Kalevi 
Metsäpelto - molemmat syöpäpotilaita - ovat avainasemassa. Kaarina 
Metsäpelto on ollut alusta alkaen "Potilas-potilaalle"-tukitoiminnan 
mukana. Varsinaisesti hän kertoo omaan sairasturniskokemukseensa 
sisältyvästä taistelusta syöpää ja masennusta vastaan. Mutta tämä kerto
mus kuvaa myös potilasosaston toiminnan taisteluvaihetta 1970-luvulla 
potilaiden mielialojen kohentamisen ja aseman parantamisen ajaksi. 
Kalevi Metsäpelto 1980-luvun potilaana pääsi jo nauttimaan työn hedel
mistä, sillä tieto ja kokemus, jota hän potilasosaston kautta sai, auttoivat 
häntä pitämään syöpää "normaalina" tautina. 

Kaiken kaikkiaan ammattilaisten kuten potilaidenkaan haastatte
lukeskusteluissa ei ollut erityisiä ongelmia. Kaikki mukaan pyydetyt 
tulivat mielellään, olivat jopa valmistautuneet huolellisesti ja pitivät 
haastattelua kuten koko tutkimustakin kaikessa outoudessaan tärkeänä. 
Loppujen lopuksi haastateltavia olisi ollut aina vain lisää. Epävarmuutta 
tilanteeseen saattoi tuoda se, että minulla tutkijana ei ollut liiemmin 
käsitystä siitä, mistä haastateltavien pitäisi kertoa. Laadin joitakin ylei
siä kysymyksiä hoidon ja kokemisen kehityksestä sekä esitin potilasker
tomusten pohjalta nousevia kysymyksiä, mutta haastateltava sai itse 
valita, mitä ja miten aikoi kertoa. Toisaalta saattaa olla, että juuri tämä 
vapaus auttoi ammattilaisia "polttavien" ja omakohtaisten tuntojen esiin 
tuomisessa - jopa niin, että tutkijan välikysymykset tavallaan häiritsivät 
kertojan tulkintojen vuolautta. 

Se, että olin itse ollut syövän alueella työyhteydessä jonkin aikaa 
mutta en liian kauan, saattoi olla hyödyksi sekä potilaiden että ammat
tilaisten haastattelutilanteessa, sillä tunsin, että minuun luotettiin. Hen
kilökuntakontaktit vahvistuvat päivittäisessä kanssakäymisessä monen
laisten suhdeverkostojen kautta: tultiin tutuiksi, ja tämän vuoksi haasta-
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teltavien oli ehkä helppo kertoa. Sosiaalityöntekijänä joudun tekemisiin 
lähes koko henkilöstön kanssa. Selvittelenhän päivittäin sairaanhoita
jien, röntgenhoitajien ja lääkäreiden kanssa potilasasioita: kotiutusta, 
todistuskäytäntöjä, kuntoutumista, lakiasioita, sairauden ja vammai
suuden tilaa. Mutta olen työyhteydessä tai muuten kanssakäymisessä 
myös muun henkilökunnan kanssa: fyysikoiden, osastosihteereiden, 
lääkintävoimistelijoiden, sairaala-apulaisten, perushoitajien ja askarte
luohjaajien. Toisen työalue kiinnostaa, sillä ajattelen, että jollakin tavalla 
meidän kaikkien tulisi toimia yhteisen järjestyksen mukaan. Tämä ei 
kuitenkaan ole välttämättä nykyisen organisaatiomallin tavoite. Sosiaali
työntekijänä tunnen joskus roolini kiusalliseksi "anelijan" rooliksi esi
merkiksi siinä, että sosiaaliturva-asiat vaativat ensisijaisesti hakemuksia 
ja niihin todistuksia, joita potilasvirtaan väsyneet lääkärit eivät aina 
jaksaisi kirjoitella. Mutta koska Sädesairaala on pieni erillinen yksikkö, 
henkilökunta on läheisesti tuttu ja lopulta melkoisen ymmärtäväinen. 

"Toimintaverkostoni" ei kuitenkaan ole rajoittunut Sädesairaa
laan, sillä työni ohella joudun asioiden selvittämiseksi olemaan lukuisis
sa kontakteissa koko keskussairaalaan sekä eri virastoihin ja laitoksiin: 
Keski-Suomen ja Mikkelin läänin eri paikkakuntien kansaneläkelaitok
siin, sosiaalitoimistoon, kotipalveluun, vakuutusyhtiöön, vanhainkotiin, 
terveyskeskukseen, työvoimatoimistoon, syöpäyhdistykseen ja potilas
osastoon. Olenkin saanut melkoisesti rohkeutta puuttua asioihin ja 
tuntemusta asiakäytäntöihin viiden vuoden aikana. Alkuaikoina ajatte
lin, etten mitenkään voi hallita koko aluetta. Mutta lopulta kaikki ru
tinoitui, ja aloin kaivata jopa uusia suhteita. Sosiaalityön asiantuntijuus 
tavallaan automatisoitui sisäiseksi säätelijäksi, jota sittemmin psykososi
aalisen käsitteisiin tutustuminen alkoi ohjata. 

Kaikki tämä on auttanut tutkimukseni tekemisessä. 

Aineiston analyysi 

Aineiston analyysivaiheet tulevat pääpiirteittäin esille tutkimus- ja päät
telyprosessin vaiheiden sekä käsitteiden esittelyssä. Joitakin yksityiskoh
tia otan tässä vielä selvennykseksi. Herzlich (1973, 10) toteaa, että kerto
essaan sairauden kokemisesta yksilöt käyttävät erilaisia ilmaisukeinoja: 
mielipiteet, informaatio, tunteet sekä kokemisen ja käyttäytymisen seli
tykset. Samalla tavoin kertoessaan syövän kokemisesta yksilöt tuovat 
esiin mielipiteitä ja tunteita. He kertovat reaktioistaan sairastumisessa 
mutta välittävät myös informaatiota syövästä tautina, taudin toteamises
ta ja hoidoista. Kun kertomusaineisto on heterogeeninen ja standardoi
maton, on tiedon analysoimisessa ongelmia. Tällöin Herzlichin mukaan 
analyysiltä ei voi vaatia tyhjentävyyttä. Tulkintamateriaalia on valittava 
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ja tulkinnoissa on tietoa redusoitava, rakenneltava, yhdisteltävä ja järjes
teltävä. Valikointia tehdään omaksutun lähestymistavan perusteella 
määrittelemällä pääsisältöalueet analyysialueen sisällöstä. Tutkimukseni 
kannalta nämä olisivat seuraavat: 

YKSIKÖT: Teemat, käsitteet ja rakenteet ottaen huomioon syöpä tautina, 
hoitoisuus, kokeminen ja selviytyminen. 

MÄÄRITTELYT: Kokemisen tilan rajoitukset ja luokittelut. Näihin sisäl
tyvät potilaiden kokemukset sekä ammattilaisten käsitykset potilaiden 
kokemuksista sekä näiden vertailu. 

TULOKSET: Syövän kuvan ja kokemisen muutos suhteessa ammatillis
ten strategioiden ja tieteen kehitykseen. Toimintoja vaativat pohdinnat. 

Tältä pohjalta analysoitavaksi nousee kaksi pääteemaa: 

1. syövän kuvan ja kokemisen "modemisoituminen"
2. ammatillisten strategioiden kehittyminen

Näiden keskinäissuhdetta ilmentävien tekijöiden esille tuominen on 
tärkeää, sillä mitä ilmeisimmin ne ovat yhteydessä toisiinsa. 

Kertomusten analyysimetodiksi onkin hahmottunut eräänlainen 
"kokemuksellisen oppimisen" metodi: kokemuskertomusten analysoimi
nen ammatillisen, hoidollisen ja kokemuksellisen oppimisen vuorovai
kutussuhteissa. 

Haastattelukertomusten jäsentely 

Tarkastelin potilaiden haastattelukertomuksia tutkimuksen ensimmai
sessä vaiheessa erillisesti. Otin kahdeksan keskeistä tarinaa ja jäsentelin 
niitä elämäkertatutkimusmetodien välityksellä. Tällainen metodinen 
sovellus ei ollut mielestäni riittävän tehokas. Katsonkin nyt välttämättö
mäksi analysoida kertomuksia yhtenä joukkona ja muodostaa tästä 
nykykokemisen kuvaa keskeisten teemojen välityksellä. Teemat sinänsä 
muodostuvat merkityksistä, joita haastateltavat kokemiselle antavat. Ne 
saattavat olla luonteeltaan yksilöllisiä, kunkin elämäkerrallisen kokemi
sen kautta muodostuvia, mutta ne voivat myös heijastella syövän nyky
kokemista. Tässä ei ole kyse homogeenisesta yhdenlaisesta ilmiöstä 
vaan erilaisista ilmiöistä, joista yhteisesti muodostuu syövän kokemisen 
muutoskuva. Joitakin kertomuksia syöpään sairastumisesta olen tarkas
tellut lähemmin tapauskohtaisesti: kahta kertomusta 1990-luvulla ja 
neljää kertomusta varhaisemmalla ajalla. 

Ammattilaisten kertomuksia analysoidessani katson välttämättö
mäksi hajauttaa niitä hoidon ja kokemisen historiallisten kehitysvaihei
den tarkasteluun sen mukaan, missä vaiheessa kukin oli ollut tässä 
osallisena. Toisaalta tarkastelen ammattilaisten kertomuksia potilaiden 
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kertomuksista nousevien teemojen näkökulmasta. Keskeiset teemat ovat 
tällöin käsityksiä syövän kokemisesta: miten ammattilainen ajattelee 
potilaan kokevan syövän? Samalla olen vertaillut potilaiden ja ammatti
laisten käsityksiä toisiinsa. Yhteenveto- ja jatkotutkimusosassa pohdin 
lisäksi ammattilaisten ja potilaiden kertomuksia hoidon ja kokemisen 
keskinäissuhteiden, käytännön toimintalinjojen muutostarpeiden ja 
tulevaisuuden kehitysnäkymien taustalta. Tällöin myös yhteiskunnalli
set näkemykset hoitotyön kehittämisestä ja terveyden edistämisestä, 
erityisesti kokemuksellisen terveyden edistämisen näkökulmasta, tule
vat tarkasteluni kohteeksi. 

Ammattilaisten ja potilaiden kertomuksista olen ottanut suoria 
lainauksia asian todentamiseksi. Lainauksia on melko paljon, mutta ne 
ovat tärkeitä, sillä ne vahvistavat tutkimustuloksia. Olen myös ottanut 
lainauksia haastattelijan kysymyksistä ja kommenteista. Keskustelumuo
toisessa haastattelussa kysymyksiä ei ole etukäteen suunniteltu, vaan ne 
ovat syntyneet keskustelun aikana. Tämän vuoksi on mielestäni tärkeää, 
että myös niitä on lainauksina mukana. 

Tutkimuksen perustelut 

Tutkimukseni tarkastelunäkökulma on moni-ilmeinen. Ensinnäkin tutki
muksellani on psykososiaalinen näkökulma ja laadullisesti ymmärtävä 
luonne. Lisäksi sillä on emansipatorinen, myyttisestä ajattelusta vapaut
tamiseen pyrkivä ja yhteiskunnallisia sekä institutionaalisia käytäntöjä 
kritisoiva ote. Mutta sillä on myös kehitystä ja muutosta historiallisesti 
tarkasteleva sosiokulttuurinen lähestymistapa. 

Syöpäilmiötä on tarkasteltu aikakauden kuluessa ensisijaisesti 
lääketieteellisessä tutkimuksessa. Tällöin tarkastelun kohteena ovat 
olleet hoitostrategioiden kehittäminen ja syövän parannettavuus - mut
ta myös kokemukselliset dimensiot. On jopa muotoutunut kliiniseen 
hoitotyöhön soveltuva psyko-onkologian tutkimuskenttä, jossa selvitel
lään syövän ja hoitojen vaikutuksia potilaiden kokemuksiin. Psyko
onkologian kenttä muotoutui sittemmin psykososiaalisten tekijöiden 
tutkimisen kentäksi. Tällöin tutkimuskohteeksi otettiin syövän ja hoito
toimien vaikutukset potilaan elämänlaatuun. Tutkimustiedolla oli ajan 
mittaan merkitystä hoitotyön ohjaus- ja neuvontakäytäntöjen muodostu
miseen. 

Traditionaalisesti ymmärrettiin, että persoonalliset ja psykologi
set tekijät altistivat syövälle. Melankolia oli varhaisin tunne, joka identi
fioitiin syöpään (Brummer 1984, 16). Syövän lääketieteellisen tutkimus
kehityksen alkuaikoina (1857) ajateltiin, että suusyövän oli aiheuttanut 
liiallinen tupakointi, mutta lääkäri arveli, että sen olivat laukaisseet 
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ajankohtaiset taloudelliset ongelmat, jotka altistivat potilaan depression 
ja stressin haavoittavuudelle (Holland 1991, 769). 

Psyko-onkologian tutkimuksen kehittyminen 

Syövän kliininen psykologinen tutkimus alkoi kehittyä varsinaisesti 
vasta 1950-luvulta. Tällöin siirryttiin syövän psykologisten syytekijöiden 
tutkimisesta syövän aiheuttamien reaktioiden tutkimiseen. 

Ensimmäinen psykologinen tutkimus kliinisestä hoitotyöstä 
mainitaan vuodelta 1952. Se toteutettiin Amerikassa Massachusetts 
General Hospitalissa (Holland 1991, 769), ja siinä selviteltiin syöpädiag
noosiin sopeutumista. Samoin vuonna 1952 Bard ja Sutherlands julkaisi
vat tutkimuksen Sloan-Ketteringin syöpäkeskuksessa, missä radikaaleja 
hoitotoimia oli kehitelty. Tässä tutkimuksessa selviteltiin psykologisia 
reaktioita mastektomiaan ja colostomiaan. 

Alettiin myös etsiä tekijöitä, jotka vaikuttivat elämäntapaan ja 
sitä kautta syövän syntyyn. Tällöin yhteiskuntayhteydet otettiin käsitte
lyyn mukaan. Retrospektiivinen potilaiden persoonallisuuden tutkimus 
yhteiskuntayhteyksissä on jäljiteltävissä 1950-luvulla, sillä tällöin ajatel
tiin, että sodan jälkeinen maailma oli erityisen haavoittuva psykoso
maattisille taudeille menneiden yhteiskunnallisten stressikokemusten 
tähden. Ympäristötekijöille annettiin painoarvoa, tupakan ja keuh
kosyövän yhteyksiä painotettiin, ja sosiaalinen terveyskäyttäytymisen 
tutkimus muodostui jatkuvasti vahvistuvaksi tutkimuslinjaksi (Holland 
1991, 769). 

Psykiatria alkoi itsenäisesti kiinnostua potilaiden hoidosta ja loi 
varhaiset psykosomaattiset yhteydet hoitoon 1960-luvulla. Kiinnostuttiin 
myös eläinkokeista syöpäriskin tunnistamisessa. Inhimillisten käyttäyty
mistekijöiden ymmärtämistä lisäsivät sitten Selyen psyykeaiheiset tutki
mukset. Hän selvitti stressin osuutta syöpäsairaudessa sekä sairauden 
aiheuttajana ja pahentajana että sairauden aiheuttamana mutta myös 
sairauden ehkäisijänä. 1980-luvulla pyrittiin ymmärtämään aivojen, 
sisäerityksen ja immuniteettijärjestelmän yhteyksiä (Holland 1991, 769). 

Psykososiaalisen tutkimuksen kehittyminen 

Syövän hoidettavuus edistyi nopeasti 1960-luvulta klinikoiden perusta
misen sekä kirurgisen, säde- ja sytostaattihoidon yhdentymisen jälkeen. 
Nyt alettiin käydä keskusteluja siitä, pitikö syöpädiagnoosi paljastaa 
potilaalle vai ei. Sittemmin yhteiskunnalliset vaatimukset ja lainsäädän
tö korostivat potilaan informoimista sekä aikaisempaa enemmän potilai
den oikeuksien huomioon ottamista. Eloonjääneiden lisääntyessä potilai
den kuntoutusta edistävien tukitoimintojen kehittely tuli ajankohtaisek-
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si. Nämä ponnistelut johtivat sairauskokemisen hallintaan ja pelon vä
henemiseen. 

1970-luku on uusi kiinnostava vuosikymmen, sillä tällöin syntyi 
liike kohti humaanimpaa hoitoa, kivunkontrollia ja potilaan elämän 
tukemista. Nyt myös kuolevan potilaan hoitoon kiinnitettiin huomiota. 
Ensimmäinen englantilaisen Cicely Soundersin perustaman Hospice
liikkeen hoitoideologian mukaisesti toimiva terminaalihoitolaitos pe
rustettiin Amerikassa vuonna 1974. Tutkimuksen alueella näinä aikoina 
yhdistettiin hoidon eettiset kysymykset kokeellisiin tutkimuksiin. Tämä 
koski potilaiden oikeuksien turvaamista. Varsinainen psykososiaalinen 
tutkimus sai alkunsa. 

Vuonna 1972 kansainvälinen syöpäjärjestö tuki- ja kuntoutuso
sastonsa välityksellä teki mahdolliseksi ensimmäisen hallinnollisesti 
tuetun psykososiaalisen ja käyttäytymistieteiden tutkimuksen. Psykoso
siaalisen ja käyttäytymistieteiden tutkimuksen esivaiheen tarkastelun 
konferenssi järjestettiin kansainvälisen syöpäinstituutin (NCI) toimesta 
San Antoniossa vuonna 1975. Sittemmin erilaisia tutkimusryhmiä järjes
tettiin selvittämään potilaiden reaktioita ja elämänlaatua syöpään sairas
tumisessa: Cancer and Leukemia Group B, Psychiatry Committee 1976, 
Psycho Socialt Collaborative Oncology Group 1977. Näitä tutkimusryh
miä perustettiin myös Eurooppaan: Quality of Life Research Committee 
in the European Oncology Research an Training Committee. Lapsuuden 
tutkimukset aloitettiin Kansasissa ja San Diegossa, Omega-projekti Bos
tonissa. Tutkimus kivun hoidosta lisääntyi merkittävästi. Suuntauduttiin 
myös yhteistyötutkimuksiin. 

On aivan ilmeistä, että myöhään 1970-luvulla psykososiaalisten 
aspektien tutkimus oli onkologisen tutkimuksen olennainen osa. Mutta 
tutkimuskäytännössä oli ongelmia, sillä ei ollut malleja tai ohjeita siitä, 
kuinka tällaista psykososiaalista syövähoitotyöhön liittyvää tutkimusta 
oli toteutettava. Yksilötutkijalla saattoi olla vahva syövän hoidon tausta 
mutta ei lainkaan tietoa sosiaalitieteiden tutkimusmetodeista. Tai sitten 
tutkijat olivat sosiaalitieteilijöitä, mutta heillä oli tuskin lainkaan koke
musta aktuaaliongelmista, joissa syöpäpotilaat olivat kasvokkain. Moni
tieteelliset yhteistyöryhmät, joissa yhteistä tietoa saattoi käyttää tehok
kaasti, olivat vasta alkamassa. Ilmiselvästi puuttui päteviä, sopivia ja 
tarkkoja arvioita subjektiivisista ilmiöistä, joita potilaalla oli syövän 
kanssa. Enimmät mittarit, joita oli saatavilla, oli kehitelty mittaamaan 
psykiatrisia häiriöitä eikä niinkään psyykkisesti terveiden yksilöiden 
stressiä sairastumistilanteessa (Holland 1991, 770). 

Ensimmäinen psykososiaalisen tutkimuksen metodologian konferenssi: 
Varhain 1980-luvulla Amerikan Syöpäyhdistys tunnisti syövän psy
kososiaalisen tutkimuksen ajankohtaiset tarpeet ja sponsoroi ensimmäi
sen varsinaisen metodologian konferenssin. Täällä selviteltiin laajenevaa 
tutkimusaluetta ja koulutuksellisia aspekteja. Konferenssissa todettiin, 
että Kalifornian osasto oli ollut ainoa, joka oli sponsoroinut syövän psy-
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kososiaalista tutkimusta. Se oli kutsunut 60 tutkijaa Minneapolikseen. 
Nämä olivat tunnistaneet kuusi psykososiaalisen tutkimusaluetta: 1) 
sopeutuminen syöpään, 2) käyttäytymisen medisiiniset soveltamiset, 3) 
lapsuussyövän kysymykset, 4) osuus syöpäriskin ehkäisyyn ja havaitse
miseen, 5) lääketieteelliset sovellukset sekä 6) asenteet, kommunikaatio 
ja opetusmallit. 

Konferenssissa painotettiin harjoitusta ja tuen saamista syövän 
uudella alueella. Tutkijat vaativat yhteisön tutkimusosastoa arvioimaan 
psykososiaalista tutkimusta, joka suurelta osin oli toteutettu ilman tie
toa tutkimusmetodeista. Erityisesti painotettiin edustavan tutkimusneu
voston ja kliinisen tutkimusosaston saamista käyttäytymistieteiden ja 
psykosomaattisen tutkimuksen alueilta. Tämä johtikin vuonna 1983 the 
Scientific Advisory Committee on Psychosocial and Behavioral Research 
-organisation muodostumiseen, jossa toteuttajana oli tohtori John Ste
vens. Sama komitea asetti eksperttien ja projektien tutkimuspalvelun.

Ensimmäinen metodologian workshop: Vuonna 1983 järjestettiin 
ensimmäinen konferenssi, jossa arvioitiin kriittisesti psykososiaalisen 
tutkimuskäytännön metodeja. Nyt luotiin myös uusia käsitteellisiä mal
leja lähestyä tutkimusta erottamalla se potilaskysymyksiin sekä sosi
aalisen ympäristön ja hoitoympäristön kysymyksiin. Paljon huomiota 
kiinnitettiin siihen, miten tauti ja hoidot vaikuttivat potilaan terveys
perspekteihin ja sosiaalirooleihin, toimintakykyyn sekä psyykeen tai hy
vinvointiin. Kehiteltiin myös psykrometrisiä mittausvälineitä. Lisäksi 
todettiin tutkijoiden aliarvioivan potilaalle kertyviä ongelmia ja tiedon
hallintaa. 

Vuoden 1983 konferenssin suositukset koskivat kolmea aluetta: 
opettaminen, tutkimusharjoittelu ja organisoiminen. Katsottiin välttä
mättömäksi muodostaa eksperttiryhmiä, jotka kehittäisivät tutkimushar
joituksia (esim. kipu-, komplikaatio-, terveyskäsitys- ja selviytymisryh
mät). Näistä saattaisi muotoutua tutkimuskeskuksia, jotka palvelisivat 
tutkijoita metodologisissa kysymyksissä. Tavoitteena oli myös saada 
Amerikan syöpäyhdistys ja kansainvälinen syöpäyhdistys harjoittamaan 
tutkimusta kentällä, mutta tutkimustyöjoukkoja suositeltiin palvelemaan 
National Advisory committee on Psychosocial Aspects on Cancer yhdis
tyksen alakomiteana (Holland 1991, 770). 

Toinen metodologian workshop: Seuraava metodologian workshop 
pidettiin vuonna 1989. Tällöin todettiin, että vuoden 1983 jälkeen oli 
havaittavissa konferenssin aikaansaamaa ja suosittelemaa kehitystä. 
Tutkimusmetodeja arvioitiin kentällä tehokkaasti, ja useita uusia tutki
joita ilmaantui. Oli myös syntynyt tutkimusryhmiä, joissa psykososiaa
lista ja lääketieteellistä tutkimusta yhdisteltiin pyrkimällä mittaamaan 
psykologisia, sisäeritys- ja immuunitoimintoja. Psykoneuroimmunologia 
oli tullut uutuutena tutkimusalueelle. Elämänlaatua mitattiin tehokkaas
ti ja luotettavasti kliinisissä tilastollisissa korrelaatiotulkinnoissa, Sur
vey-tutkimuksissa. Kyky yhdistää fyysinen ja toiminnallinen tieto yksin-
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kertaisiksi yhtälöiksi tarjosi uutta mahdollisuutta kliinisten tutkimusten 
tulosten arvioinnille. Erityisesti kaksi metodia: "Quality Adjusted Life 
Years" (QAL Y) ja "Time Without Symptoms" (TWIST) olivat kiinnos
tavia tapoja arvioida hoidon vaikutuksia elämänlaadun näkökulmasta. 
Uusia sovelluksia olivat nyt funktiot vakavan kroonisen sairauden ja 
henkisen statuksen välillä: syövän komplikaatiot, somaattinen toiminta, 
kipu, pahoinvointi, oksentaminen, kuolleisuustekijät sekä sosiaalisen 
tuen ja roolikäyttäytymisen ilmiöt (Holland 1991, 770). 

Konferenssissa myös esitettiin suosituksia 1990-luvun psykososi
aaliselle tutkimukselle. Todettiin, että oli tarve selventää depressiivistä 
statusta medikaalisesti sairailla potilailla, jotka eivät saavuttaneet DSM
III luokitusta. Tätä tutkimusta tulisi ohjata onkologin ja pääasiallisesti 
hoitavan lääkärin. Terapeuttiset asetelmat tulisi järjestää näille tutkitta
ville hoidollisen prosessin yhteyteen. Tarve oli myös nuorista kehityskykyi
sistä tutkijoista, mutta kun tutkimusrahastot olivat vähenemässä ja 
tutkimus yhä kallistui eikä riittäviä stipendejä ja apurahoja ollut, tämä 
saattoi ehkäistä uusia tutkijoita. Tutkimuksen laatu olisi vaatinut myös 
monitieteellistä tiimiä, mutta tukiresursseja tähän oli vain vähän ole
massa. Yhteistyöryhmät, joissa yhteiset instrumentit ja tutkimuksen 
muotoilut työstettäisiin, olisivat olleet hyödyllisiä, mutta pitkäjänteistä 
tukea tällaiseen oli vaikea saada. Tutkimustoiminnasta puuttui myös 
sosiaalitieteiden alueita, sillä niitä ei ollut aktiivisesti rohkaistu mukaan. 
Antropologia voisi tarjota uuden näköalan. Myös poikkitieteellinen lä
hestymistapa, jossa jokaisella olisi annettavaa, olisi ollut hyödyllinen, 
sillä mikään tiede ei yksin voinut hankkia kaikkia tarvittavia välineitä. 
Asiantuntijoita olisi tarvittu myös ymmärtämään tutkimuksen tarpeita 
ja nimeämään ongelmia. Erityisesti toivottiin uutta tietoa ja uusia väli
neitä sosiaalitieteiden alueelta (Holland 1991, 771-772). 

Metodologisena käytäntönä psykososiaalisessa tutkimuksessa 
ovat olleet suurelta osin tilastolliset menetelmät. Tietoa on kerätty lähin
nä haastattelujen ja kyselyjen avulla. Näistä on sitten laadittu taulukoita 
ja rakenneltu korrelaatioita. Laadullista tutkimusta lienee ollut vähän, 
sillä siitä ei ole juurikaan mainintaa. Kuitenkin juuri laadullista tutki
musta potilaan psykososiaalisista tekijöistä tulisi olla, sillä syövän psy
kososiaaliset aspektit ovat ensi sijassa kokemuksellisia. Kokemusten 
mittaamiseen tilastolliset tekijät ovat enemmän tai vähemmän yksipuoli
sia. Laadullista tietoa siitä, miten potilaat kokevat sairauden ja hoitojen 
vaikutukset, tulisikin enenevästi soveltaa psykososiaalisen onkologian 
tutkimukseen. Tällä on merkitystä hoidon kehityksen ja potilaiden elä
mänlaadun parantamisen näkökulmasta. 
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Eurooppalainen ja amerikkalainen tutkimus erilaista 

Psykososiaalisen onkologian tutkimusta on kehitelty erityisesti Ameri
kassa. "Cancer of American Journal" julkaisuissa on vuosikymmenien 
takaisia tutkimuksia tältä alueelta. Psykososiaalista tutkimusta on kehi
telty myös Euroopassa, mutta täällä vasta viime aikoina. "The European 
Journal of Cancer" -julkaisuissa on joitakin tutkimuksia kehityksestä. 

Eurooppalainen ja amerikkalainen psykososiaalinen tutkimus 
ovat olleet osittain erilaisia mutta yhdentyneet viime aikoina. Eurooppa
laisessa tutkimuksessa korostettiin elämänlaadun näkökulmaa laaja-alai
sesti ja monidimensionaalisesti. Euroopassa tutkimusta on ollut vasta 
muutama vuosikymmen. 1950-luvulta lähtien amerikkalaisessa tutki
muksessa kliinisen hoidon alueella korostettiin lähinnä sairastumisko
kemuksen psyykkisiä reaktioita ja psykososiaalista tukea. Tätä ennen 
tutkimus oli "stressi ja syöpä" -tutkimusta jo vuosisatojen ajan. Tuntei
den tulkinta sekä avustavat terapiat ovat olleet suosittuja amerikkalai
sessa tutkimuksessa, mutta eurooppalaisessa tutkimuksessa korostuvat 
enemmän toiminta ja käytännön arkipäivässä selviytyminen. Amerikka
laisessa tutkimuksessa syövän kokemisen reaktiot on tuotu esiin dra
maattisina kuvina, eurooppalaisessa tutkimuksessa hallitumpina kuvina. 

Viime aikoina molemmilla tahoilla on myös siirrytty potilaan 
kokemisen tarkasteluun, ja on ryhdytty pohtimaan käytännölliseltä 
näkökulmalta, mitä haittaa syöpä ja sen hoito potilaalle aiheuttavat ja 
miten potilasta juuri tässä voitaisiin auttaa. 

Suomessa psykososiaalinen tutkimus ei ole saanut kovin merkit
tävää sijaa. Se on ollut lähinnä syövän kriisikokemisen, surutyöskente
lyn ja sopeutumisen tutkimusta erityisesti 1970-luvulta alkaen. Psykoso
siaalisen työn käsitekin on jäänyt melko hämäräksi. Kaiken lisäksi tul
kintoja ei ole Suomessa sen enempää kuin muuallakaan maailmassa 
suhteutettu ajanmukaiseen kulttuuriseen kehitykseen: hoitojen, tukitoi
mien ja yhteiskunnan kehitykseen. Kokemisen suhteita ei ole myöskään 
käsitelty subjektiivisesti muuttuvina, mutta stressikokemisen vähene
mistä kyllä todetaan. 

Psykososiaalista tutkimusta tarvitaan edelleen potilaan koke
muksista, vaikka sitä on ollut jo melkoisesti menneinä vuosikymmeni
nä, jopa vuosisatoina, sillä ajankohtaista tutkimustietoa kliiniseen käyt
töön on vielä vähän - erityisesti Suomessa. Kaiken lisäksi yhteiskunnal
linen, kulttuurinen ja hoidollinen muutos asettaa paineita uudenlaisen 
tutkimuksen kehittämiseen. 

Psykososiaalinen näkökulma ja kokemisen tarkastelu 

Psykososiaalinen näkökulma tulee tutkimuksessani esiin tarkastellessani 
kliinisen hoidon kehityksen vaiheita ja niiden vaikutuksia potilaiden 



52 

kokemuksiin. Hoitostrategioiden kehitys sekä potilaan tuki-, keskuste
lu-, ohjaus- ja neuvontakäytäntöjen muodostuminen ovat tässä avain
asemassa. Varsinaisesti psykososiaalista näkökulmaa tuovat esiin poti
laiden kokemisen tulkinnat ja niiden jäsentäminen. 

Etsin tutkimuksessani uutta tietoa syövän kokemisesta ja siihen 
vaikuttavista tekijöistä. Psykososiaalisen tutkimuksen tarve on ilmeinen 
syövänhoidon alueella, sillä hoitolinjat kehittyvät yhä enemmän psyko
sosiaalista työotetta soveltavaksi. Jopa Syövänhoidon kehittämisohjel
massa (1994, 75-76) painotetaan syöpäpotilaiden psykologisen ja sosiaa
lisen tuen merkityksen tunnistamista ja syöpään sairastumisen aiheutta
man stressin tiedostamista syövän hoidossa. Nämä painotukset asete
taan erityisesti yhdentyvän Euroopan periaatteiden mukaisiksi. Henki
lökunnalla tulee tämän mukaan olla riittävä valmius hyvään kommuni
kointiin sekä psykologisen avun antamiseen hoidon eri vaiheissa. Riittä
vän laaja-alaisia ryhmäkeskusteluja tulee käyttää hoidon tukena. Syöpä
sairaanhoitajia kehotetaan tämän hetken ja tulevaisuudenkuvien huomi
oon ottamiseen potilaskeskeisesti. Todetaan, että hoitotyön tehtävänä on 
ennen kaikkea tukea potilasta sairauden aiheuttamissa tilanteissa ja 
antaa oikeaa tietoa sairaudesta sekä tietoa siitä, kuinka potilas itse voi 
edistää sopeutumistaan ja terveyttään. Hoitotyön keinoja vastata riittä
västi potilaiden psykososiaalisiin tarpeisiin pyritään jatkuvasti kehittä
mään. Ajatellaan, että hoidon keinoilla voidaan merkittävästi vähentää 
ja poistaa potilaan pelkoja, ahdistusta ja kipuja sekä tukea ja vahvistaa 
hänen selviytymistään sairaudesta (mt. 55). 

Syöpä asettaa muita sairauksia enemmän vaatimuksia psykososi
aalisen ymmärryksen lisäämiseksi eri ammattiryhmien kesken. Lääkä
reiden työssä ja koko terveydenhuollon päämääränä ovat ihmisyyttä 
kunnioittava terveyden ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien ehkäi
seminen sekä sairauden parantaminen ja potilaiden kärsimysten lievittä
minen. Muuttuvat asenteet, muuttuva yhteiskunta, nopeasti lisääntyvä 
lääketieteellinen tieto ja osaaminen sekä tekniset mahdollisuudet mer
kitsevät terveydenhuoltoon kohdistuvien vaatimusten ja odotusten 
muuttumista. Erityisesti tämä merkitsee sitä, että terveydenhuollon 
henkilöstön ja potilaan välinen suhde muuttuu. Euroopan Neuvoston 
terveyskomitean mukaisesti suurimpia kehitysaskelia on kasvava tietoi
suus kansalaisten itsemääräämisoikeudesta ja vastuusta omasta tervey
dentilastaan. Perustietämys on lisääntynyt, mikä lisää tarvetta ymmär
tää palvelujen ja hoitopäätösten perusteita ja merkitystä. Tätänykyä 
potilaan hoidossa yleisesti hyväksytyn lääketieteellisen käytännön ja 
asiantuntemuksen lisäksi korostuvat yhä enemmän hoidon inhimillisyys 
ja ihmisarvo, potilaan loukkaamattomuus, itsemääräämisoikeus ja oi
keudenmukaisuus. Syöpäpotilaalle nämä ovat tärkeitä hoidon lähtö
kohtia. Hoitohenkilöstön tulee kunnioittaa potilaan oikeuksia saada 
tietää itseään ja sairauttaan koskevista asioista, mutta myös oikeutta 
kieltäytyä niistä. Samoin potilaalla tulee olla mahdollisuus osallistua 
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hoitopäätökseen (ks. Syövähoidon kehittämisohjelma 1993-2008). 
Syöpäpotilaan sosiaalityöntekijän tehtäväkuvaan psykososiaali

nen työ liittyy olennaisesti. Olen joutunut käymään potilaan kanssa lu
kuisia selviytymiskeskusteluja. Kokemuksellista, elämäkerrallista ja kuo
leman läheisyyden pohdintaa on työkuvassa usein. Saan laajan kuvan 
potilaiden elämänkirjosta mutta myös sairaudesta ja sen aiheuttamista 
haitoista yleensä. Tämän vuoksi sosiaalityöntekijän ja tutkijan roolista 
on saattanut olla tutkimuksellista haittaa, sillä haastattelut ja tulkinnat 
ovat voineet painottua liiaksi psykososiaalisiin suhteisiin. Mutta enem
män siitä on mielestäni ollut hyötyä, sillä näin kokemukset ja niihin 
vaikuttavat tekijät ovat tulleet tarkemmin selvitetyksi. Etuna on mieles
täni ollut myös se, että syövänhoidon alue sekä sosiaalityö olivat minul
le tutkimuksen alussa uusia, joten etukäteistietoa ei juuri ollut eikä se 
siten voinut vaikuttaa tutkimukseen liian haitallisesti. Tutkimustulkin
nat eivät myöskään ole mielestäni yksinomaista ajatuksen kulkuani, 
sillä ideat, käsitteet ja näköalat ovat ammattilaisten ja potilaiden kanssa 
keskusteluissa, haastattelutilanteissa sekä itse työkäytännöissä syntynei
tä. Psykososiaalisen tutkimuksen kehitysvaiheiden teorian ja moder
nisoitumisteorian löysin vasta lopuksi. Tästä oli osittain haittaa, sillä 
jouduin kehittelemään tulkintoja hajanaisten tietolähteiden ja haastatel
tavien kertomusten perusteella. Mutta siitä oli myös hyötyä, sillä näin 
se ei ollut tutkimustani varsinaisesti ohjaajana. 



4 SYÖVÄN KUVAN MUUTOS 
AMMATTIROOLIEN NÄKÖKULMAT 

4.1 Sädehoidon kehittyminen 

Syövän kuvan ja kokemisen muutokseen on vaikuttanut erityisesti hoi
tostrategioiden kehitys. Syövänhoidon modernin ajan sanotaan alkaneen 
jo 1800-luvun alussa. Kehitys oli alkuaikoina hidasta, mutta aktiivisen ja 
innovatiivisen pioneerityön kautta se saattoi ajan mittaan nopeutua. 

Oulun yliopistollisen syöpäklinikan professori, ylilääkäri Taski
nen on syövänhoidon uranuurtajia. Hän kertoo alkuaikojen kehitykses
tä. 

"Alkuvuosikymmenillä ei juuri kukaan parantunut. Vasta vuosisadan 
lopussa voitiin tehdä isoja leikkauksia kun opittiin anestesian menetel
mät. Syövän hoitoon päästiin käsiksi. Aluksi oli vain kasvaimen poisto1 eikä 
ymmärretty, että syöpä uusii lähettämällä etäispesäkkeitä. Syöpää saatiin 
vähän hidastettua kun tehtiin leikkaus, mutta ei parannettua. Sädehoito 
oli oireenmukaista ja palliatiivista. Antibiootit ja nestehoidot tulivat vasta 
30-40-luvulla. Suomeen sädehoito syövän hoitomuotona tuli vasta 1920-
luvulla." (Taskinen, ylilääkäri)

Aluksi piti lähteä Helsinkiin asti saamaan sädehoitoa. Pohjoisilta peru
koilta matka tuli kovin kalliiksi, ja aina ei ollut tähän mahdollisuutta. 
Oulussa ensimmäiset radiumsädehoidot voitiin aloittaa vasta vuonna 
1967, jolloin hankittiin kobolttikanuuna (myöhemmin betatron ja lineaa
rikiihdytin). Röntgenlaite oli saatu Ouluun jo vuonna 1902, kun sairaa-

1 Kursivoidut osat tekijän painotuksia. 
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lassa ei vielä ollut edes sähköä. Röntgensäteillä syöpää aluksi hoidettiin
kin. Vuodelta 1948 olevien tietojen mukaan Oulussa oli annettu 2 929 
röntgenhoitoa ja syöpäpotilaita oli 18 (Kiviniitty 1987, 7-10). Vuonna 
1986 kyettiin antamaan yhteensä 27 252 hoitoa (sis. röntgenhoidon, 
kobolttikanuunat, betatronit sekä lineaarikiihdyttimet) yksistään Oulus
sa. Syövän hoidettavuus eteni ja parantuneiden määrä lisääntyi vuosi 
vuodelta. Ulkomaiden kanssa oltiin tiiviisti yhteydessä, vierailuja tehtiin 
puolin ja toisin tiedon sekä tekniikan kehittämiseksi. 

Mutta radiologia maassamme oli pitkään alisteisessa asemassa ja 
harrastelun luonteista sen vuoksi, että useissa paikoissa kirurgit hoitivat 
vain sivutoiminaan röntgenosastoa. Vasta 1932 vaadittiin röntgenlääkä
riltä erikoispätevyyttä, ja ensimmäinen itsenäinen röntgenlääkärin virka 
perustettiin Helsingin Sädehoitoklinikkaan sen aloittaessa toimintansa 
vuonna 1936 (Taskinen 1964, 1973). 

Yhteiskunnallinen ongelma ja vastuu 

Yhteiskunnan vastuu syövänhoidosta heräsi 1900-luvulla. Tähän vaikut
ti havainto, että syöpä alkoi lisääntyä. Alkuvuosikymmeninä syöpä oli 
muutamia prosentteja kuolinsyistä, sitten vähitellen 10 %, 15 % ja 20 %, 

viisikymmenluvulla jo 25 %. Monet aikaisemmin vallalla olevat taudit 
saatiin jo osittain hallintaan, mutta syöpä tuli niiden sijalle. Lisääntymi
nen oli lähinnä sitä, että diagnostiikka parani. Monet ennen tuntematto
mat kuolemansyyt voitiin tunnistaa nyt syövän syyksi. 

"Tuberkuloosin ja keuhkosyövän välillä tapahtui ristikohdevastine: kun 
toinen lisääntyminen väheni niin toinen eneni. Voi olla, että osa tuberku
loosikuolemista on ollut keuhkosyövän kuolemia. Diagnostiikka on 
voinut olla epätarkka. Vasta kun 1952 perustettiin syöpärekisteri, on ollut 
hyvin tarkkoja tietoja, ei sataprosenttisen tarkkoja, mutta paljon tarkem
pia tietoja kuin aikaisemmin." (Taskinen, ylilääkäri) 

Vuodet 1935-1936 olivat ratkaisevia. Suomen Lääkäriliitto otti syöpäasi
an vuosikokouksessaan teemaksi, ja siellä lähdettiin perustamistoimiin. 
Suomen Punainen Risti oli myös asiassa mukana. Lääkäriliiton kokouk
sessa katsottiin, että syövän torjumiseksi pitää perustaa yhdistys ja että 
pitää ryhtyä toimiin kunnollisen syöpäsairaalan perustamiseksi. Hel
singin yleisen sairaalan yhteyteen päätettiin perustaa sädehoitoyksikkö. 
Helsingin Sädehoitoklinikka perustettiin vuonna 1936 Unioninkadulle, 
josta se vuonna 1963 siirrettiin Meilahteen. 

"Professori, dosentti Sakari Mustakallio lähetettiin Tukholmaan Radium
hoitolaitokseen opiskelemaan syövän hoitoalaa. Hän tuli johtamaan Hel
singin Sädehoitoklinikan perustamista. Siitä se lähti alkuun. Vanha klinik
ka oli Unioninkadulla. Uusi klinikka perustettiin 60-luvun alussa Meilah
teen. Tämä olikin iso harppaus eteenpäin. Uuteen klinikkaan saatiin 
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hienommat sädehoitolaitteet verrattuna aikaisempiin." (Taskinen, ylilää
käri) 

"Laitteet eivät olleet ihmeelliset verrattuna nykylaitteisiin, mutta kun muu
tamissa keskussairaaloissa, lääninsairaaluissa, oli la v alli.t 1e11 rönlge1 tl tOilo
kone, siellä oli radiumkanuuna, ja ensimmäiset kobolttikanuunat tuli kai 
50-luvun alkupuolella. Yksi kappale siellä oli alkuunsa, tämä oli van
hassa sädehoitoklinikassa." (Taskinen, ylilääkäri)

Helsingin ulkopuolella syövän hoitoa alettiin toteuttaa 1950-luvulta. 
Tähän asti Helsingin sädehoitoklinikka oli ollut ainoa radikaalia säde
hoitoa antava laitos. Turkuun saatiin Radiumhernmet vuonna 1965. Sit
ten vuonna 1966 perustettiin Lappeenrannan ja Oulun klinikat. Jyväs
kylän sädehoitoklinikka valmistui vuonna 1967. Vaasa ja Kotka saivat 
oman klinikkansa vuonna 1968, Tampere vuonna 1970. Vuonna 1980 
perustettu Kuopion klinikka on nuorin. 

Professuurien ja sädehoitolääkäreiden joukko lisääntyi hitaasti. 
Vuonna 1927 saatiin ensimmäinen radiologian dosentti ja vuonna 1946 
ensimmäinen medikaalisen radiologian professuuri Helsinkiin. Sittem
min vuonna 1963 tuli radioterapian apulaisprofessuuri Helsingin yli
opistoon ja vuonna 1964 röntgenologian professuuri Oulun yliopistoon. 
Seuraavana vuonna saatiin radioterapian professuuri Turun yliopistoon. 

Kun lääkäri Taskinen tuli 1960-luvulla syövän hoitoon, lääkäreitä 
ei ollut riittävästi, mutta syöpää hoidettiin ja uusia hoitoalueita kehitel
tiin. 1950-luvulla oli jo leikkaushoitoa, sädehoitoa, lääkehoitoa ja kipu
hoitoa. Syöpälääkkeitä alettiin käyttää klinikoissa 1940-luvulla ensisijai
sesti Amerikassa. Maailmansotien jälkeen lääkkeet tulivat Suomeen. 
Aluksi tulokset olivat heikkoja, sillä käytön osaaminen puuttui. Var
sinaisesti lääkehoito on kehittynyt 60-70-luvulla. 

4.2 Sädehoitotyö 

Sädehoito on kirurgisen hoidon ohella syövän perushoitomuoto. Noin 
puolet syöpäpotilaista saa tautinsa jossakin vaiheessa säteilyä. Sädehoi
toa annetaan parantavassa tarkoituksessa, kuratiivisesti. Osa potilaista 
sädehoidetaan taudin oireita lieventävästi, palliatiivisesti. Kombinoitu 
sädehoito liittyy tavallisesti kirurgiseen hoitoon. Leikkausten jälkeistä 
(postoperatiivista) hoitoa on Euroopassa käytetty monien syöpämuo
tojen yhteydessä jo 1930-luvulta lähtien. Tällöin pyritään tuhoamaan 
leikkauksessa mahdollisesti jäljelle jääneet solut rauhasmetastaasien ja 
uusiutumien eli residiivien estämiseksi. Tällöin kuitenkin normaaliku-
dosta joudutaan vaurioittamaan. Niinpä pyritäänkin antamaan myös 
preoperatiivista sädehoitoa ennen leikkausta suoraan tuumoriin, jotta 
normaalikudos ei vaurioituisi ja jotta suurien tuumorien ollessa kysees-
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sä näistä tulisi leikkauskelpoisia. 
Sädehoito on paikallisen kasvaimen tuhoamista. Kasvaimen 

paikka ja koko on tunnettava tarkasti, jotta säteet osuvat kohteeseen. 
Kohde paikannetaan tarkimmin tietokonetomografialla. Potilaan poikki
leikkauspiirroksessa suunnitellaan sädekenttien paikat ja suunnat. Säde
annoksen suuruus määritetään kasvaimen biologisten ominaisuuksien 
perusteella. Ennen sädehoidon aloitusta kontrolloidaan suunniteltujen 
kenttien asema kasvaimeen ja normaaleihin rakenteisiin nähden simu
laattorikuvauksella tai läpivalaisulla. Simulaattori on hoitokonetta mat
kiva röntgenlaitteisto. Suunniteltujen ja tarkennettujen kenttien kautta 
tapahtuva sädetys toteutetaan hoitokoneella 20-30 hoitokertana (Reko
nen 1986, 32). Sädehoidon annossuunnittelu on käytössä kaikissa 
maamme yksiköissä, ja tietokonepohjaiseen hoitosuoritusten kontrolliin 
(verifiointiin) liittyvät tietokoneverkostot ovat yleistymässä. Kehitystä 
ovat vilkastuttaneet alan yhteisprojektit: ensin kansallinen projekti ATK
annossuunnittelun kehittämiseksi ja myöhemmin pohjoismainen pro
jekti tietokoneavusteisen sädehoidon kokonaisjärjestelmäksi (CART-pro
jekti; CART-Computer Aided Radiotherapy) (Rekonen 1989, 22). 

Paraneminen eteni hitaasti 

Paranemisen hitaan edistymisen vuoksi sädehoidon mystisyyden luon
ne säilyi pitkään. Sädehoito kohdistui aluksi huomattavan pieneen 
osaan potilaita ja se oli tiettyä perushoitoa, kivunhoitoa, verenvuodon 
tyrehdyttämistä ja kasvaimen sulattamista. Vain uusiutuvia sekä leik
kauskelvottomia hoidettiin. Parantumiset olivat harvinaisia poikkeuksia. 
Mutta jo vuosisatojen vaihteessa esitettiin muutamia onnistuneita hoi
totuloksia. Ruotsissa oli kaksi potilasta parantunut ihosyövästä vuonna 
1899 ja 1903 oli yksi parantunut röntgensäteillä kallon osteosarkoomasta 
(Taskinen 1969, 6). 

Kun vuonna 1922 Ranskassa kansainvälisessä onkologikongres
sissa esitettiin kuusi röntgensäteilyllä hoidettua inoperaabelia tai residi
voinutta kurkunpään syöpätapausta, joista kolme oli parantunut, katsot
tiin sädehoidon itsenäisenä kliinisenä syövänhoidon alana alkaneen. 
Hoitotulos parantui sittemmin pienessä ajassa. Toisen maailmansodan 
jälkeen varsinkin 1950-luvulta alkaen siirryttiin röntgensäteistä mega
vanttihoitoon, joka tarkoitti korkeatehoista sädehoitoa. Keinotekoisten 
isotooppien voimalla toimivat ensisijaisesti kanuunat, koboltti- ja ce
siumkanuunat sekä ohella kiihdyttimet, kuten betatronit, lineaarikiih
dyttimet ja syklotronit. Laitteiden kehittyessä voitiin antaa yhä suurem
pia sädeannoksia ilman normaalikudoksen vaarallisia reaktioita (Taski
nen 1969, 6). Tämä edisti parannettavuutta: 50-luvulla paranemispro
sentti oli 25 %, 70-luvulla 30-35 % ja 1990-luvulla jo 50-60 %. 
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"Yleisesti ajatellen 50-luvulla selvisi yksi potilas neljästä, nyt yksi kol
mesta ja voi sanoa, että joka toinen selviää. Kuolleisuudessa syöpä oli 
seitsemännellä sijalla 1900-luvulla. Tuberkuloosit, pneumoniat, ripulit, 
keuhkokuume olivat yleisempiä. Sitten se on noussut. Vuonna 1925 
syöpä oli neljännellä sijalla kuolleisuudessa, ripulitaudit ovat täältä 
hävinneet, tuberkuloosi on vähentynyt, onnettomuuksia täällä on vielä ja 
munuaissairauksia ja keuhkosairauksia. Sydän- ja verisuonitaudit on 
ylivoimainen ykkönen. Sitten 30-40-lukujen vaihteessa syöpä nousi 
toiselle sijalle, ja silloin se niin kuin herätti. Tuberkuloosi vähentyi lähes 
kokonaan." (Taskinen, ylilääkäri) 

"Kehitys menee eteen päin, mutta isoja harppauksia ei kerralla ole. Lasten 
syövissä on tapahtunut valtava harppaus 50-60-luvulla, jolloin tuli sy
tostaatit käyttöön. Paraneminen on 70-80-90 %." (Taskinen, ylilääkäri) 

On kuitenkin monia syöpämuotoja, joilla on heikko ennuste. Keuh
kosyövästä on vaikea tehdä varhaista diagnoosia, jotta voitaisiin tehok
kaasti hoitaa. Tällä hetkellä vain noin 20 % keuhkosyövistä voidaan 
leikata, ja leikkauksella niistä paranee 30-60 %. Sädehoito korjaa tilan
netta jonkin verran. Keuhkosyöpä on yleisin syöpä miehillä. Naisten 
keuhkosyöpäkuolleisuus on jatkuvasti noussut. Se saattaa jossakin vai
heessa ohittaa rintasyövän. Varhaisdiagnostiikka, seulontatutkimukset ja 
tupakoinnin vähentäminen edistäisivät kyllä parannettavuutta huomat
tavasti. 

"Keuhkosyöpä johtuu suurelta osin tupakoinnista. Se voitaisiin ennalta 
ehkäistä, jos elämäntapoja muutettaisiin. Amerikka ja Ranska sekä EY 
maat on ottaneet ohjelmaansa tupakan vastaisen kampanjan. Ongelmana 
on vain se, että EY:ssäkin on maita, joilla tupakanviljely on pääelinkeino. 
Esimerkiksi Turkilla ja Kreikalla, niillä on tupakalla suuri yhteiskunnal
listaloudellinen merkitys. Menetys pitäisi jollakin tavalla korvata. Pitäisi 
viljellä jotakin muuta. Sama koskee huumeiden viljelyä joissakin paikois
sa." (Taskinen, ylilääkäri) 

4.3 Lääkäreiden työ 

Syövänhoidon kehittymistä jarrutti syöpälääkäreiden puute. Uusien 
sädehoitolääkäreiden valmistuminen oli vähäistä: vain yksi vuodessa 
aina 60-70-luvulle. Lääkäreitä oli vaikea saada koulutukseen, ja virkoja 
oli vähän laitoksilla. Suomessa virkoja oli kolmasosa Ruotsiin verrattu
na. Amerikassa eräässä syöpäinstituutissa lasten syöpäosastolla ei ollut 
yhtään lääkäriä 1950-luvulla. Kukaan ei halunnut hoitaa niin toivot
tomia tapauksia. 

"Kun ei ollut virkoja, vakansseja, niin ei tahtonut hakeutuakaan, ja kun ei 
ollut hakeutujia ei ollut virkojakaan. Myöhemmin itse virkojen saaminen 
vaikeutui." (Taskinen, ylilääkäri) 
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Julkisuudessa ja paikallisen lehden palstoilla valiteltiin, että pitäisi saa
da lääkäreitä sädehoitoklinikkaan, mutta lääkäreitä ei ollut. Kandidaatit 
saivat loppuarvosteluunsa ylimääräisen pykälän korotuksen, kun olivat 
sivutoimisena apulaislääkärinä sädehoitoklinikassa. Vielä vuonna 1970 
Taskinen piti tilannetta huolestuttavana ja syövänhoidon kehittymisen 
pahimpana esteenä. Sädehoidon erikoislääkärin 22 virasta oli täyttämät
tä 11. Silloin vallitsi 50 %:n vajaus ja vakanssejakin kaivattiin lisää. 
Mutta vielä vuonna 1992, kun Jyväskylän sädehoitoklinikkaan haettiin 
syövänhoidon erikoislääkäriä, ei hakijoita ollut yhtään. 

Syövänhoitoala 

Hoitoisuuden lupaavasta alkukehityksestä huolimatta sädehoidon ar
vostus oli siis vähäinen. Jopa spesialistien keskuudessa puhuttiin "pais
tamisesta, grillaamisesta, polttamisesta ja valohoidosta". Suhtautumista 
osoitettiin myös muilla selvästi halventavilla sanoilla. Paranevuuteen ei 
uskottu. Toisten alojen edustajat eivät aluksi edes tunnustaneet sädehoi
don lääkäreitä syöpälääkäreiksi, vaikka syövänhoito kehittyi sädehoidon 
kautta. Sädehoito oli ensin radiologian eli röntgendiagnostiikan sup
peampi ala: erikoistuttiin radiologiaan eli röntgentutkimukseen. Vasta 
kun sädehoito tuli itsenäiseksi kliiniseksi alaksi ja alettiin toteuttaa poti
laan kokonaishoitoa, arvostus lisääntyi. 

Sittemmin yliopistollisten sairaaloiden yhteyteen on saatu pro
fessuuri tasavertaisesti muiden alojen kanssa: aluksi Helsinkiin, sitten 
Turkuun ja Ouluun. Kuopion ja Tampereen professuurit tulivat myö
hemmin lahjoituksena. 

"Niitä ei saatu valtion budjetin kautta suoraan vaan ne tuli lahjoitusvir
koina. Muodollisesti syöpäjärjestöt lahjoittivat Kuopion professuurin. 
Ensin piti olla viiden vuoden palkkarahat, jonka jälkeen lahjoitusprofes
suuri meni automaattisesti valtion budjettiin. Mutta nykyisin se ei enää 
toimi näin joustavasti vaan siihen tarvitaan paljon enemmän rahaa. Syö
päjärjestö perusti sen, mutta tosin sen lahjotti joku lääketehdas. Sitten 
Tampereella oli joku vauras liikennöitsijä lahjoittanut professuurin. Se on 
viisi miljoonaa kun pitää löytyä tämmöisen viran perustamiseen." (Taski
nen, ylilääkäri) 

Lääketieteen opiskelijat ajattelivat varsinkin 1960-luvulla, jolloin säde
hoitoklinikoita vasta perustettiin, että sädehoitoala oli viimeinen ala, 
jolle hakeutua. Sädehoidon mahdollisuuksista ei saatu käsitystä, ja siksi 
niistä jopa vitsailtiin opiskelijoiden kesken. 

"Kaikki oli siinä, että hoito oli leikkaus ja hoito oli sädehoito. Jos opetuk
sesta sivullisen tekstiä paperille sai, niin siinä kaikki, ei oikein mitään 
järkevää. Oli valtavan iso kurssi kun mentiin sädehoitoklinikkaan Hel
sinkiin. Siellä kurssi jaettiin keskeltä kahtia, 30-40 kandidaattia. Kun 
mentiin valkonen takki päällä alimpaan kerrokseen, joku sanoi, että 
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professori Mustakallio polttaa hyfregaattorilla kielestä syöpää pois, kun 
se ei muuten parane. Musta käry nousi sitten käytävää pitkin. Kierrettiin 
ja katsottiin. Ne oli niin huonossa kunnossa potilaat siellä Meilahdessa, 
että kun oli niitä poiskulkukriteeriä opiskelijana ajateltava ja tulevaa 
erikoisalaa mietittävä, niin tämä oli ensimmäisenä laskuista pois, että 
tänne ei koskaan sitten." (Jakobsson, ylilääkäri) 

Mutta joka alalle uskaltautui, totesi, että edistyminen oli nopeaa ja tu
lokset mahdollisia. Syrjäseutujen hoitokeskuksissa syöpäpotilaan hoito 
oli vielä 1970-luvulla sitä, että annettiin lääkkeeksi morfiinia ja joitakin 
sytostaatteja (sytostaatti on solumyrkky, joka tuhoaa syöpäsoluja ja 
estää niiden kasvua). Sitten potilas lähetettiin kunnalliskotiin kuole
maan. Mutta suurimmissa kaupungeissa syöpää hoidettiin jo jonkin 
verran tuloksellisesti. Sädehoidolla voitiin auttaa niitäkin, jotka eivät 
muusta hoidosta hyötyneet. Tämä innosti yrittämään. Jyväskylän Sä
desairaalan ylilääkäri Jakobsson kertoo juuri hoidettavuuden haasteel
lisuuden vetäneen häntä suunnitellulta röntgenlääkärin uralta syövän 
hoidon pariin. 

"Amanuenssuurit hoitelin apulaislääkärinä Lappeenrannassa. Siellä näki 
syöpiä vähän, miten niille todellisuudessa tapahtui. Tästä ei ole oikein 
hyvä kuva vielä. Sitten valmistuin ja menin kunnanlääkäriksi Ilomant
siin. Siellä syövänhoito oli tosi masentavaa. Varsinaiset hoitopaikat olivat 
rannikolla: Helsinki, Turku, Oulu. Ilomantsin korvessa hoito oli sitä, että 
morfiinia lääkkeeksi ja potilas kunnalliskotiin kuolemaan. Joillekin sa
nottiin, että otetaan 5-fluorourasiilia tai syklofosfamidia. Niitä kyllä ruis
kuttelin. Eihän niistä koskaan mitään nähnyt, ihmiset vain eli aikansa. 
Lääkkeitä heille yritettiin keksiä, mitä sai." (Jakobsson, ylilääkäri) 

"Kolmen vuoden kunnanlääkärikauden jäljestä olin menossa erikoistu
maan Lappeenrantaan, missä olin amanuenssia suorittanut. Johtava lää
käri sanoi, että kun tarvitset röntgenpalvelukseen puoli vuotta syöpä
koulutusta, niin mene Urpo Tikan luo. Urpolla ei ole yhtään apulaista. Hän 
tarvitsee kipeästi. Sanoin, että sama se, missä vaiheessa tämä homma 
hoidetaan." (Jakobsson, ylilääkäri) 

Siirtymiset Lappeenrannasta Ilomantsiin ja takaisin Lappeenrantaan an
toivat kokemusta ja vertailukohdetta 1970-luvun alun syövänhoitoon. 
Lappeenrannan syöpäosasto oli 45-paikkainen. Käytössä oli yksi kobolt
timasiina. Poliklinikkatoimintaa oli ja sytostaattejakin käytettiin. Kun Ja
kobsson huomasi, että sädehoidosta oli tulosta toisin kuin Ilomantsissa 
ja potilaat vaikuttivat kiitollisilta, kun valtaosa tuumoreista pieneni ja 
potilaat voivat hyvin, heräsi innostus syövänhoitoalalle. Kun lisäksi 
potilas saatiin jopa vuodepotilaasta käveleväksi, muuttui ala halvek
situsta mielenkiintoiseksi. 

"Kun säteitä oli annettu potilaalle ja tämä oli jälkitarkastuksessa, niin 
huomasin, että se tilanne oli ihan toinen, kuin mitä oli kunnanlääkärin 
kokemus. Valtaosalta potilaista tuumori pieneni, ja ne voi oikein hyvin. 
Niin kiitollisia potilaita kuin ikipäivänä. Siinä alkoi itsekin innostua." (Ja
kobsson, ylilääkäri) 
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"Sitten oli muutama rintasyöpäpotilas, jota lakanoilla kannettiin. Mutta 
sille tehtiin hypofysektomia kultaimplantonilla. Sädehoitoklinikassa oli 
dosentti Kai Malmio apulaisylilääkärinä. Soitin hänelle ja kysyin, että oli
siko tämä potilas siihen sopiva. Hän sanoi, että pistäpäs lähete. Mä tein 
lähetteen, pari kolme sivua. Sieltä tuli: kiitos hyvä lähete, että kyllä tänne 
potilaskin sopii. Se vietiin ambulanssilla. Kun se tuli sieltä - se oli kuu
kauden siellä - se käveli. Kun näitä katselin, ajattelin, että voi hyvänen 
aika, en tällaisia temppuja ole koskaan missään nähnyt. Että tämä vasta mie
lenkiintoinen homma on. Röntgenissä olin vielä sen puoli vuotta, mutta 
siinä se jäi." (Jakobsson, ylilääkäri) 

Toinen alalle uskaltautuneista on sädesairaalan osastonlääkäri Kaisu 
Nevasaari. Hän sanoo 1970-luvun lopun lääkäripuutteen ja huonon 
hoitotilanteen haasteellisuuden vaikuttaneen päätökseen tulla alalle. 
Mutta Oulun farmakologian laitoksen lääkeaineen opettajan virasta 
sädehoidon lääkäriksi siirtyminen oli melkoisen rohkea teko. 

"Siellä oli 70-luvun puolessa välissä kauhea pula saada lääkäreitä säde
hoitoklinikkaan, kun se oli niin kurja ala. Ihmiset, jotka tulivat, ne sanoi, 
että jos et muualta paikkaa saa, niin sieltä saat. Helsingissäkin sanottiin 
näin, että jos ei muualle pääse, niin aina sädehoitoklinikkaan pääsee 
lääkäriksi. No, minä olisin kyllä muuallekin päässyt Oulussa, mutta mä 
ajattelin, että kun siellä oli pula suuri säteellä, niin menin kylmästi säteel
le. Ajattelin sitten, että tätä lääkeaineopin laitoksella opittua tietoa sytos
taateista ja muista lääkeaineista voi sitten käyttää. Se oli suuri järkytys, 
että minä näin kovalta laitokselta kuin farmakologian laitokselta siirryin 
näin huonomaineiseen kuin sädehoitoklinikkaan. Sehän oli minun aika
moinen rohkea askel. Ei mulla syövästä paljon ollut tietoa, koska mun 
kurssilla ei ollut syöpätaudista mitään opetettukaan. Mä olin kurssiaika
na sitä mieltä, että mä en ikinä jaksa niin raskaalle alalle lähteä. Kun mä 
sinne menin ja kattelin sitä touhua, niin kyllä se oli kaameeta." (Nevasaari, 
osastonlääkäri) 

Ulkopuoliset lääkäritoverit kauhistelivat syövänhoitoalalle hakeutuvien 
kohtaloa. Yleinen käsitys oli, että siellä oli vain kuolevia ja sekoilevia 
potilaita. 

"Mulla oli luokkatoveri, joka on naistentautien professori..., kun sanoin, 
että säteellä, niin sano, että mitä sä teet siellä sekoilevien kuolevien luona. 
Niin mä sanoin, että kuule, mä olen saanut haltuuni rappiotilan. Olen 
saanut etupihalla olevan tunkion kuskattua takapihalle, että ei tässä vielä 
mitään orkiedoja ja ruusuja kasva. Siellä oli puolipäiväkandidaatit olleet. 
Tämähän oli röntgendiaknostiikan suppea erikoisala alussa, tämä säde
hoito. Se laajennettiin, ja sitten siitä tuli syöpätaudit ja sädehoito. Sano
taan nyt, että nämä eivät olleet kovin hääppösiä klinikoita olleet. Se oli 
70-luvun loppupuolella. Mutta sen jälkeen kun mä menin sinne säteelle,
niin sinne tuli sitten muitakin. Matti siellä jo oli. Ei meillä sen jälkeen
koskaan kandidaatteja muuta kuin kesäloman aikaan sijaisena." (Neva
saari, osastonlääkäri)

Potilaat saattoivat olla kauhuissaan sen tähden, että hoito ei ollut kovin 
tehokasta vielä 1970-luvun lopulla. Kuolemanpelko oli todennäköisesti 
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ilmeinen. Toisaalta lääkärit pakottivat ottamaan hoitoja, toisaalta ei 
tiedetty, kuinka niitä tuli antaa. Potilaalle ei myöskään kerrottu, jos 
tilanne oli huono. 

"Kai se potilaalla oli se tunne, että kun ne sädehoitoklinikkaan joutui, 
että ken tästä käy, saa kaiken toivon heittää. Kun mä siirryin sieltä farma
kologian laitokselta säteellen, niin yksi ihminen mulle sanoi, että kau
heeta, miten sä voit siellä olla. Hänen sisarensa oli siellä, niin se sai 
kauhean järkytyksen, kun potilaat kuolemaisillaan. Ne ei olisi halunneet, 
ja siitä huolimatta ne pakotettiin ottamaan sitä solumyrkkyhoitoa, joka 
sai ne niin voimaan pahoin. No, ei ainakaan mun siellä ollessa niitä 
pakotettu kertaakaan. Vaikka täytyy sanoa, että se minun kolleega yh
delle lääkärille kerran sanoi, että vain minun kuolleen ruumiini yli annat 
tälle potilaalle sytostaattia. Se oli sitten, kun ei lääkäritkään mistään mitään 
tienneet, niin sitä vaan tehtiin tämmöstä." (Nevasaari, osastonlääkäri) 

Pioneeri työtä 

Kun alkuvaiheessa syövänhoidon asiantuntijoita oli vähän ja työtä sen 
tähden paljon, niin lääkäreitä ja muita ammattilaisia värvättiin henki
lökohtaisesti syövänhoitoalalle. Professori Taskinen oli tullut Jakobsso
nia Lappeenrannasta asti hakemaan Oulun syövänhoitolaitokselle. Ou
lussa kuten muuallakin kaikki oli vielä 70-luvulla kehitteillä, varsinai
sesti ei ollut valmiita ohjeita, miten potilaita tuli hoitaa. Sädehoitotyössä 
aloittelevilla lääkäreillä olikin alkuvaiheessa paljon työtä, kun kaikki piti 
kehitellä alusta alkaen muutaman lääkärin voimin. 

"Tuli sitten edellinen ylilääkäri, professori Taskinen, joka oli ollut Lap
peenrannan ylilääkäri, hän oli apulaislääkäreitä ja spesialisteja vailla 
Oulussa. Hän yksi päivä saapui lentokoneella Lappeenrannan kentälle ja 
värväämään minua sinne töihin. Niin me sovimme, että vuodenvaihteessa. 
Mä en ollut koskaan niin pohjoisessa käynytkään. Siellä olin apulaisyli
lääkärinä 75-vuoden alusta lähtien. Ei ollut oikein mitään, piti kaikki tyh
jästä luoda. Taskinen oli, Guillermo Blanco, minä ja kourallinen kandi
daatteja." (Jakobsson, ylilääkäri) 

"Se oli alkuvaihetta, pioneerityötä. Koneitahan siellä oli ja fyysikoita oli. 
Potilaita oli paljon. Kun joku lääkäri saatiin jostakin kiinni ja lupasi tulla 
hoitamaan jotakin virkaa, niin se oli suuri etu. Vaikka ne ei osannut 
mitään siitä asiasta alussa, niin kun ne kävi potilaita katsomassa, kiertä
mässä osastolla ja sitten tulivat kansiot kainalossa kysymään, että nyt on 
tämmöinen ja tämmöinen, miten tästä eteenpäin. Tällä tavalla päästiin 
päivästä toiseen. Kyllä siinä suuri vastuu tuntui olevan koko hommassa. 
Piti saada nopeasti tehtyä kaikkea, ja siinä samalla olisi pitänyt kehittää 
systeemejä. Paljonhan kehitystyötä tehtiinkin kieltämättä. Ei siellä tunteja 
mitattu, oppi kattomaan, että piti päivän mittaan paljon paljon työtä 
saada aikaan. Työtä oli ihan mielettömästi." (Jakobsson, ylilääkäri) 

"Alettiin tarkkaan miettiä sytostaattien antoa ja antojärjestyksiä sekä henki
lökunnan suojautumista sytostaateilta. Ruvettiin tekemään vetokaappeja. 
Ensimmäiseksi tehtiin ohjeita sytostaattien käytöstä. Mäkin toin ensim-
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mäisen kappaleen Göteborgista, suomentelin sen suoraan sieltä. Se oli 
Oulussa ensimmäinen kappale. Sitten olen sen jäljestä tehnyt lukuisia 
muitakin sytostaattimonisteita, kun ei niistä oppikirjoista kertakaikkiaan saatu 
semmoista tietoa, että jos sulla on tämmöinen ja tämmöinen tauti, mikä 
lääke siihen pitäisi antaa ja missä vaiheessa. Se piti itse tehdä, se monis
te. Kun tuli kokemattomia vihreitä lääkäreitä klinikkaan niin niille piti 
olla jonkinlainen ohje kouraan, että kattele tuosta. Itsellehän tietysti siinä 
taitoa kertyi ja erilaisissa tilanteissa sai tietoa, mutta se on se tiedon 
eteenpäin vieminen, että kaikki muutkin sen tietää ja että ne hoitajatkin 
tietää, mitä annetaan ja minkä takia annetaan. Se oli yksi semmoinen 
kehitysvaihe." (Jakobsson, ylilääkäri) 

Edistyminen oli sittemmin jatkuvaa, tehostuvaa ja tarkentuvaa. Tavoit
teeksi asetettiin varhaisdiagnostiikan parantaminen, lääkärikoulutuksen 
tehostaminen, suureen yleisöön suunnatun valistustoiminnan ja oireet
torniin ihmisiin kohdistuvien joukkotarkastusten luominen, entistä te
hokkaampien hoitomenetelmien kehittäminen ja eri spesialiteettien väli
sen yhteistyön parantaminen. Tavoitteena oli myös sädehoitohenkilö
kunnan, varsinkin lääkäreiden, määrän lisääminen ja koulutustason 
parantaminen, sädehoitoklinikan tieteellisen ja käytännön tason kohot
taminen ja korkeatasoisiin ulkoisiin puitteisiin pyrkiminen. 

4.4 Fyysikoiden työ 

Sädehoidon toteuttamiseen tarvitaan lääkärityövoiman lisäksi fyysikko 
ja 2-3 röntgenhoitajaa kiihdytintä kohti, röntgenhoitaja hoidon valmiste
luun ja suunnitteluun, röntgenhoitaja simulaattoriin sekä kiihdyttimelle 
koulutettu teknikko huolto- ja korjaustehtäviin (Rekonen 1986, 32). 
Sairaalatyöhön fyysikon toivat mukanaan säteilyn sovellukset, lähinnä 
sädehoito ja radioisotooppitekniikka. Tutkimuksen ja hoidon teknisty
minen on laajentanut sairaalafysiikan alaa. Viime vuosien tietokonetek
niikka on korostanut sitä edelleen (Rekonen 1989, 21). 

Ensimmäinen fyysikon virka perustettiin vuonna 1936 Helsingin 
yleisen sairaalan sädehoito-osastolle. P. E. Tahvosen (1937-1949) toimi
alaan kuuluivat röntgenlaitteiden ja radioaktiivisten säteilylähteiden 
mittaamisen ohella säteilyvalvonta ja turvallisuuskysymykset - jopa 
koko maata koskien. Toiminta oli alkuna myös nykyiselle Säteilyturva
keskukselle. Nykyiseen luonnontieteelliseen lääketieteelliseen syövän 
hoitoon liittyvätkin läheisesti biologia, fysiikka ja kemia. Fysiikan kehit
tämiä laitteita ja menetelmiä on otettu kliinisen lääketieteen työkaluiksi. 
Lääketieteellinen kuvantaminen - röntgen- ja magneettikuvaus - säde
hoito ja sähkölääkintä laitteineen ovat vain kapea esimerkkisektori fysii
kan sovelluksista. Vuodet 1962-1963 olivat varsinaisesti sairaalafysiikan 
laajenemisen alkuvaiheita maassamme. Tähän aikaan liittyivät myötä-
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vaikuttavina tekijöinä uuden sädehoitoklinikan toiminnan alkaminen 
modernein hoitolaittein, sairaalafyysikoiden palkkausten järjestäminen 
lääkäreiden palkkausta vastaavaksi ja säteilyturvallisuusasioiden tulemi
nen säteilyfysiikan laitoksen tehtäviksi (Rekonen 1989, 21). 

Sädehoitotyössä fyysikoiden tehtävät ovat hoidon suunnittelu ja 
tietyllä tavalla tekninen ja fysikaalinen toteutus. Ilman fyysikoita säde
hoitoa ei voi toteuttaa. Sädehoito on syöpälääkäreiden työn kehityksen 
ohella tukenut fyysikoiden työn kehitystä. 

Jyväskylän Sädesairaalan ylifyysikko Ahti Rekonen on 1960-
luvun kehitysvaiheiden uranuurtajia. Hän on siirtynyt Helsingin nais
tenklinikalta Kuopion kautta Jyväskylään. Sädehoidon annossuunnitte
lua kehiteltiin varsinaisesti Naistenklinikalla, ja vuosina 1960-1962 saa
tiin ensimmäinen annossuunnittelua sisältävä hoitojärjestelmä. Fyysikko 
Pentti Anttila jatkoi naistenklinikalla annossuunnittelulaitteen valmista
mista. Tästä laitteesta tuli sitten ainakin Suomessa ensimmäisiä annos
suunnittelulaitteita. Myöhemmin kehiteltiin jälkilatauslaite. 

Aluksi esimerkiksi gynekologisessa syövänhoidossa käytettiin ra
diumlaattoja, myöhemmin keinotekoisia radioaktiivisia aineita, koboltti 
60:tä ja cesium 137:ää radiumin sijasta. Radiumia eristettiin pieniä mää
riä suurista luonnon uraanimalmeista. Lääketieteen käyttöä varten aine 
pakattiin umpinaisiin putkiin, jolloin alfa- ja betasäteily pysähtyivät 
kuoreen ja radonkaasu pysyi putkessa. Radiumlaattoja pidettiin koh
dussa tai kohdun suussa tietty tuntimäärä, ja sen perusteella ne poistet
tiin. Laattojen ja puikkojen säteilyominaisuuksia ei aiemmin tunnettu, ja 
mittaaminen suoritettiin käsin. Säteilyriskin vaara oli suuri, mutta hoito
tulokset paranivat hetkittäin. 

Alkuvaihe oli kuitenkin työtä ja työtä. Päivät venyivät pitkälle il-
tayöhön. 

"Kyllä kai tilanne oli niin, että kun kykenin siinä 1960-luvun alkuvai
heesta seuraamaan tätä tilannetta, niin spesifi syövän hoito kohdistui 
huomattavan pieneen osaan potilaita. Se oli tiettyä perushoitoa. Harvoissa 
paikoissa oli röntgenlaitteita. Mä väitän, että Suomen syöpäpotilaista 
siinä vaiheessa hyvin harva pääsi spesifiseen syövänhoitoon." (Rekonen, 
y lifyysikko) 

"Tätä kuvaa mm. se, että 1962 Helsingissä minulle oli kertynyt, mä olin 
niin täynnä työtä. Olin teknillisessä korkeakoulussa, yliopistolla ja nais
tenklinikallakin. Siinä vaiheessa minulle oli tullut vielä yhdessä Erkki 
Vaalimaan kanssa konsultaatiotehtäviä Kuopion keskussairaalassa. Se oli 
yksi näitä isoja keskussairaaloita, joita siinä 1950-1960-luvun vaihteessa 
oli pystytetty." (Rekonen, ylifyysikko) 

1960-luvun murrosvaihetta kuvaa se, että alan ihmiset, firmat ja edus
kunnan valtiovarainvaliokunta kävivät tutustumassa sädehoitoon Sveit
sissä ja Saksan sädehoitokeskuksessa. Rekonen oli tällä matkalla muka
na, Unnerus lääkäriasiantuntijana. 
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"Käytiin Ziirichissä ja monissa Saksan huippukeskuksissa. Oli mukana 
tätä vanhaa poliitikkokaartia: Veikko Helle, erittäin kuuluisa sosiaalide
mokraatti, Sylvi Siltanen, meidän Turun ja Porin läänin maaherra, kotka
lainen vaikuttaja ja kansanedustaja Kokkola, lappeenrantalainen vaikutta
ja Valto Käkelä ja jonkun verran muita. Tämäkin matka johti siihen, että 
Kotkaan Kokkolan vaikutuksesta perustettiin keskussairaala ja siellä tuli 
syövänhoito. Lappeenrannan keskussairaala, siellä oli vaikuttamassa 
Valto Käkelä, ja siellä tuli myöskin alkamaan sädehoito, vaikka vähän 
myöhemmin siellä 1960-luvunloppupuolella." (Rekonen, ylifyysikko) 

Säteilyannosten selvittelyä röntgendiagnostiikassa 

Sädehoito aloitettiin 1950-luvulla vanhalla sädehoitoklinikalla. Aluksi 
sikäläiseltä säteilyturvakeskukselta kävi kaksi konsulttia, Salimäki ja 
Rytilä mittaamassa hoito- ja säteilylaitteita. Kun silloinen tohtori Musta
kallio sai tehtäväksi sädehoitoklinikan perustamisen, hän asetti tehtävän 
ehdoksi uuden ammattikunnan perustamisen - sairaalafyysikot. Hoito
han annettiin silloin röntgenhoitokoneilla ja gynekologinen hoito radiu
mablikaattoreilla. Siihen aikaan kun Alli Paasikivi sai rintasyövän 
(1958-1959), Hrustshev lupasi ensimmäisen syvähoitokoneen, koboltti
kanuunan. Tämä oli Hrustshevin lahja Paasikivelle, ja se tuotiin van
halle sädehoitoklinikalle. 

Fyysikko Pentti Anttila tuli Helsingin uuteen sädehoitoklinik
kaan työhön sen perustamisen aikoihin. Tällöin ylifyysikon virkaan oli 
valittu Morten Brenner, fyysikon virkaan Erkki Vauramo ja Aaro Rytilä 
sekä apulaisfyysikon virkaan vuonna 1963 Pentti Anttila. Näin oli fyy
sikkokunta aloittanut Suomessa toimintansa, ja täten myös sädehoito 
varsinaisesti saattoi alkaa. 

Ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin vanhojen röntgenhoitoko
neiden säteilyjakaumia eli sitä, minkälaisia jakaumia potilaaseen oli 
tuotettu. Hoitokonekanta oli silloin hyvin röntgenkonevaltainen ja ko
neita käytettiin paljon. Sellaisia koneita ei nykyisin juuri ole käytössä 
lainkaan. Pian alettiin suunnitella, miten uusia kobolttikanuunoita ja 
kiihdyttimiä tulisi käyttää sädehoidossa. Työ oli pioneerityötä, "pomp
poilua" paikasta toiseen, kuten Anttilalla sädehoitoklinikan ja naisten
klinikan välillä, sekä myös lääketieteellisen tiedekunnan fysiikan assis
tenttina. 

"Silloin oltiin tietysti sädehoidon piirissä hyvin innostuneita, kun nähtiin 
toisaalta ne puutteet, mitä oli vanhoissa hoidoissa. Kun selvitettiin rönt
genhoitokoneiden jakautumia, niin nähtiin, että hoito oli monessa ta
pauksessa mennyt ihan pieleen. Ja kun selvitettiin uusien koneiden jakau
tumia, niin ei tyydytty siihen, että olisi mitattu niitä vain koneina vaan 
harrastettiin hyvin paljon suoraan potilaassa tehtäviä mittauksia, säteilyrnit
tauksia. Lähinnä ruokatorveen laitettiin säteilymittareita pitkä pätkä ja 
säteilytettiin potilas ja katsottiin, oliko siellä sellainen säteilymäärä kun 
sinne oli ajateltu menevän." (Anttila, fyysikko) 
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Vielä 1960-luvulla harrastettiin perinnäistä syövänhoitoa. Esimerkiksi 
huulisyöpiä hoidettiin radiumneuloilla, säteilevillä neuloilla, jotka työn
nettiin huuleen. Fyysikon tehtävänä oli laskea, paljonko ne säteilivät ja 
milloin ne voi ottaa pois eli milloinka oli tullut se annos, jonka lääkäri 
oli toivonut tietyllä syvyydellä annettavaksi. 

"Virtsarakkoja hoidettiin sillä tavalla, että potilas leikattiin maha auki ja 
rakko otettiin esiin. Siihen suoraan säteilytettiin. Apulaisfyysikon kovimpia 
kokemuksia oli, kun oli muutaman kuukauden ollut sairaalassa, niin 
pyydettiin leikkaussaliin kesken leikkauksen ja tuli selvittää avatun poti
laan rakon hoitamisessa tarvittava annos ja suojauksia. Jo leikkaussali oli 
hätkähdyttävä kun sinne joutui ennalta varottamatta." (Anttila, fyysikko) 

Fyysikko oli mukana kaikissa operaatioissa, myös naistentautien klini
kalla gynekologisissa applikaatioissa. Kun naistenklinikalle 1960-luvun 
lopussa tuli Suomen ensimmäinen ns. jälkilatauslaite eli sellainen hoito
laite, jossa vaginaan vietiin tyhjät putket, joihin sitten koneellisesti ajet
tiin säteilevä aines, oli fyysikko se, joka itse hoiti tämän. Fyysikko on 
aina ollut hyvin lähellä potilasta; nykyisin ei ehkä niin usein kuin en
nen. 

Fyysikko Antero Voutilainen kehittelli myös sädehoitoa. Hän oli 
saanut Amerikassa uutta tietoa syövän biologisesta käyttäytymisestä. 
Kaksi asiaa nousi varsin selkeästi pinnalle: toisaalta kehittää varsinaista 
tekniikkaa ja saada sitä kautta hyviä annosjakautumia, toisaalta lisätä 
säteilyn biologisen vaikutuksen tietämystä ja osata sitä käyttää oikein. 
Näitä asioita tutkittiin 1960-luvulla innostuneesti. Silloin jopa uskottiin, 
että kun nämä asiat saadaan kohdalleen, niin seuraavalla vuosikymme
nellä 1970-luvulla tilanne on toisella tavalla hallinnassa. 

Syövän sädehoito kehittyikin huomattavasti, mutta ei niin no
peasti kuin alkuun ajateltiin. Suurin edistysaskel oli, että vuosikymme
nien mittaan syöpäsairaus pystyttiin paikallistamaan yhä tarkemmin. 
Tähän on vaikuttanut CT:n tietokonetomografian mukaan tulo. Käytös
sä ovat myös annossuunnittelulaitteet ja verifiointilaitteet, mutta niiden 
merkitys on marginaalinen. Ensimmäinen ehto sädehoidossa on, että 
osutaan syöpään. 

Anttila tuli Jyväskylään vuonna 1971. Tällöin Jyväskylään oltiin 
ostamassa ensimmäistä lineaarikiihdytintä. Anttilan tehtäväksi tuli kiih
dyttimen asioitten selvittely. Odotettiin, että päästään hoitamaan keski
kehon ja lantion sairauksia sekä pään, kaulan ja raajojen syvällä olevia 
alueita. Jyväskylä olikin sitten pian valtakunnallisen kehityksen kärjessä 
uusien hoitolaitteiden ja pätevien asiantuntijoittensa ansiosta. 

"Mehän hoidettiin Kuopion alueen potilaatkin silloin. Kuopiohan on 
aloittanut myöhemmin niin, että siellä oli vasta 10-vuotisjuhlat. Ensim
mäisessä vaiheessa tuli kobolttikanuuna, joka toimi pommisuojassa. Siinä 
vaiheessa kun meillä oli jo kiihdyttimet, siellä oltiin kobolttikanuunoiden 
varassa. Myöskin Tampere on ollut laitekannaltaan hyvin pitkään meitä 
jäljessä. Tämä on ollut keskitason yläpuolella aina." (Anttila, fyysikko) 
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Vaati kuitenkin suunnattomasti vaivaa, työtä ja rohkeutta lähteä eteen
päin epävarmalla ja ennakkoluuloisella syövänhoidon maaperällä, sillä 
paranemistulokset etenivät hitaasti. 

Syövänhoidon tarpeellisuus oli nyt kuitenkin tunnustettu yhteis
kunnallisesti, ja hoitoklinikoiden perustaminen saattoi laajeta koko 
maata käsittäväksi verkostoksi. 

Sädehoito mystistä potilaalle 

Potilaat ovat saattaneet kokea sädehoidon mystiseksi etenkin menneinä 
vuosina, sillä heillä ei ollut siitä juurikaan tietoa. Kasvain ei olisi saanut 
olla liian laajalle levinnyt, jotta se olisi voitu hoitaa, mutta potilaat eivät 
osanneet hakeutua ajoissa tutkimuksiin. Usein syöpä oli pitkälle levin
nyt, ennen kuin he tulivat hoitoon. Potilaita oli paljon, mutta siitä huo
limatta läheskään kaikki sairastavat eivät olleet hoidon piirissä. 

"Tietysti oli ikävää, että monet syöpämuodot tuli niin myöhäisessä vaihees
sa. Muistan joitakin rintasyöpiä, jotka oli kuin isoja keräkaaleja, että miten 
ihminen oli voinut pitää niin pitkälle sen. Ja muistan jonkun, jota oli 
hoidettu ja haudutettu keräkaalin lehdillä sitä kukkakaalin näköistä rin
tasyöpää, joka oli ihan ryhmynen." (Anttila, fyysikko) 

Potilaiden keskuudessa syövän pelkoa ei kuitenkaan varsinaisesti ha
vainnut. Rekonen mainitsee, että 60-luvulla hänen Helsingissä ollessa 
potilaat olivat niin kuin mitkä tahansa potilaat. Tilanne ei tuntunut 
millään tavalla traagiselta sairaalan sisällä. Sädehoitoa vain aktiivisesti 
kehiteltiin. 

"Se oli siinä määrin syöpäosasto, että ne potilaat oli niin kuin mitkä tahan
sa potilaat. Ei se minun mielestä ollut sen kummoisempaa. Se tietysti 
lääkäreille ja potilaille voi olla, koska olihan se silloin kohtalokkaampi 
huomattavasti näissä gynekologisissa syövissä kuin myöhemmin. Olin 
silloin 30 vuotta nuorempi niin tuntui selvästi, että se oli vanhojen ihmis
ten tauti. Tietysti vanhat olivat nuorempia kuin mitä nyt. Mutta ei se 
millään tavalla traagiselta tuntunut elämä sairaalan sisällä tuossa mieles
sä." (Rekonen, ylifyysikko) 

Toisaalta potilaat saattoivat olla pelokkaita ja toivottomia, sillä ammatti
laistenkin mielestä taistelu näytti toivottomalta. Saattoi olla pelottelua
kin. Todettiin, että sädehoito aiheutti syöpää, samaten röntgentutkimuk
set. Oli myös palamisia ja muita hoidon sivuvaikutuksia. Mutta paran
tumislukujen valossa voidaan todeta, että kehitystä tapahtui. 

"No, sanotaan näin, että onhan se tietysti aina ollut nimenomaan potilaan 
näkövinkkelistä niin kuin nytkin kammottava sairaus, yhtä kuin kuolema 
suurin piirtein. On toki tapahtunut jossakin määrin muutosta tässä. Ja kyllä
hän tietysti täytyy sanoa, että kyllä se omastakin mielestä on monasti 
tuntunut toivottomalta taistelulta. Mutta toisaalta tietysti kun katsoo 
parantumislukujen valossa, niin onhan tässä melkoisesti tapahtunut kehi
tystä." (Anttila, fyysikko) 
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4.5 Sädesairaalan perustaminen Jyväskylään 

Keski-Suomessa oli jo vuonna 1963 herännyt ajatus sädesairaalan saami
sesta alueelle. Jyväskylässä oli vuodesta 1959 alkaen toiminut hoitokoti 
syöpä- ja reumapotilaille, mutta varsinaiset sädehoitomahdollisuudet 
puuttuivat. Syntyneiden aloitteiden pohjalta maakunnassa kehittyi mil
tei kansanliike hankkeen edistämiseksi. Tätä ajoivat erityisesti Keski
Suomen Syöpäyhdistyksen puheenjohtaja maaherra Eino Palovesi, yli
lääkäri Kalervo Airaksinen ja kaupunginjohtaja Veli Järvinen sekä pää
sihteeri Niilo Voipio Suomen Syöpäyhdistyksestä. Varoja saatiin kokoon 
keräyksillä, myyjäisillä, konserteilla ja erityisesti sairaalan naistoimikun
nan työllä. Kun lisäksi Suomen Syöpäyhdistys oli asiassa mukana, nousi 
kaupungin lahjoittamalle tontille lähelle keskussairaalaa kevättalvella 
1967 Keski-Suomen Sädesairaala (Rekonen 1987). Se yksityinen innostus 
syöpätilanteen hoitamiseen, jota Jyväskylässä kuten muuallakin maassa 
oli, on merkittävästi vaikuttanut syövän hoidon kehitykseen. 

Alkuvaiheessa sairaala oli Suomen Syöpäyhdistyksen omistuk
sessa mutta siirtyi vuoden 1969 alusta keskussairaalaan sädehoito-osas
toksi. Sairaalan ensimmäisenä ylilääkärinä toimi Eeva Nordman 
(1967-72). Sairaalan toinen ylilääkäri oli Matti Mäntylä (1972-82) ja 
kolmas Matti Jakobsson (1983 jälkeen). Henkilökuntaa oli alkuvaiheessa 
50. Ensimmäisenä ylihoitajana oli hoitokodin johtaja Maija-Liisa Nakari
Lehto. Lääkäreitä aluksi oli vain yksi ja fyysikoita kaksi. Jatkuva lääkä
ripula on asettanut paineita työn kehittämiselle. Ensimmäiset suunnitel
lut kobolttihoidot voitiin antaa kun kobolttikanuuna hankittiin vuonna
1967. Vuonna 1973 saatiin kakkoskoneeksi venäläinen betatroni. 1980-
luvun alussa hankittiin uudeksi kakkoskoneeksi ranskalainen Satume-li
neaarikiihdytin ja 1980-luvun puolivälissä ykköskoneeksi sveitsiläinen
(BBC) Dynaray-lineaarikiihdytin. Kobolttikoneet ovat nyt pois käytöstä.
Nämä saattoivat aiheuttaa ihovaurioita eivätkä olleet parhaita mahdolli
sia muutenkaan. Uudet koneet ovat turvallisempia ja tehokkaampia,
niillä hoitotulos kasvaa. Jyväskylään saatu ranskalainen kone, joka oli
aikanaan aivan ainoalaatuinen Pohjoismaissa, antoi hyvän sysäyksen
modernin syövänhoidon kehitykselle Jyväskylässä. Kun vielä automaat
tinen verifiointijärjestelmä varmistui jyväskyläläisten kehittäjien kautta,
oli sen jälkeen potilasvahinkoja erittäin harvoin, sillä verifiointijärjes
telmä valvoi, ettei virheellisiä tietoja voinut hoidon suunnittelussa aset
taa koneille. Potilas voikin tuntea turvallisuutta huolimatta hoitojärjes
telmän outoudesta, sillä hoitokenttien määrittely on millimetrin tark
kuudella suunniteltu.

Tultuaan vuosien 1982 ja 1983 vaihleessa Jyväskylän Sädesairaa
laan ylilääkäri Jakobsson alkoi tarmokkaasti suunnitella uudistavaa 
toimintaa. Hän oli todennut, että kehitys ei ollut kaikesta menestyksestä 
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huolimatta ajan tasalla. Vanhat asenteet olivat aluksi esteenä, mutta 
perinnäistä asiantuntijuutta tuli uudistaa jopa tiukin ottein. 

"Tämä oli jonkin verran pienempi laitos kuin Oulun laitos. Poliklinikka 
toimi kolmena päivänä viikossa. Oli kaksi osastoa. Kaikki hoidot, mitä 
on siirretty poliklinikalle, tapahtui osastolta käsin. Sytostaattipoliklinik
kaa ei ollut. Meillä oli kolme lääkäriä: Kalevi Soini, minä ja Hannu Val
linheimo. Oli myös yksi apulaislääkärin virka, mutta tämä on nyt muu
tettu spesialistiviraksi. Kymmenen vuoden aikana on saatu pari lääkärin 
virkaa lisää ja yksi fyysikon virka." (Jakobsson, ylilääkäri) 

"Koneitten määrä oli vähän pienempi kuin Oulussa. Täällä oli kobolttika
nuuna ja yksi kiihdytin. Se oli ihan hyvä, Pohjoismaita ajatellen ihan 
parhaasta päästä. Siinä vaiheessa oli tehty päätös hankkia kobolttimasii
nan tilalle uusi lineaarikiihdytin (nelonen). Se uusittiin 1984. Mehän 
saatiin nuo vanhat laboratoriotilat ja päästiin poliklinikkaa vähän laa
jentamaan. Tänne saatiin sitten sytostaattihoidot, niin voitiin hyvin lyhy
et hoidot aloittamaan polikliinisina hoitoina. Aikaisemmin kaikkien piti 
mennä osastolle. Sillä tavalla se oli kankeampaa. Poliklinikkaa alettiin sit
ten pyörittämään joka päivä." Qakobsson, ylilääkäri) 

"Kun vertaa Ouluun, hoitohenkilökuntaa on paljon vähemmän täällä, 
nimenomaan hoitajia ja perushoitajia. Niitä on selvästi vähemmän osas
toa ja poliklinikkaa kohti." (Jakobsson, ylilääkäri) 

Monta asiaa piti saattaa ajan tasalle. Oli jopa kiisteltävä nykyaikaistu
van hoidon eduista, kun muutosta ei estänyt muu kuin entisten mallien 
helpompi toteuttamistapa. Modernisoituminen sädehoitokäytännössä oli 
välttämätöntä, sillä vanhat menetelmät eivät olleet riittävän ajanmukai
sia ja tarpeita vastaavia. Esimerkiksi manttelihoitokentät, joita Oulussa 
oli jo kymmenisen vuotta käytetty, saatiin vasta 1980-luvulla Jyväsky
lässä alulle. Muutosta tuli toteuttaa myös sytostaattiohjeita uusimalla. 
Potilaita oli paljon ja hoito hajanaista siinä mielessä, että Jyväskylässä 
hoidettiin Kuopion ja koko Itä-Suomen potilaita tässä vaiheessa, sillä 
Kuopion sädehoitoklinikkaa ei vielä silloin ollut. Kun Kuopion läänin 
potilaat jäivät pois, tilalle tulivat hematologiset potilaat. Mutta sittem
min ne siirrettiin hematologien hoitoon. Myös isotoopit olivat onkolo
gien työalueella aluksi, mutta myöhemmin ne siirrettiin kliinisen fysio
logian alueelle. Röntgenkuvien lausunnat ovat myös siirtyneet toisille 
alueille. Työ oli kaiken kaikkiaan hajanaista ja kiireistä, kun tehtävänku
vat eivät olleet valmiita eikä lääkäreitäkään ollut riittävästi. 

"Kyllä siinä tietysti jotakin oli eri tavalla ja monta asiaa piti korjata. Mutta 
ei tämä sinänsä mikään takapajula ollut vaikka ensimmäisenä piti nämä 
sytostaattiohjeet ruveta uusimaan. Kyllä sädehoidossakin, siellähän oli 
nämä manttelihoikentät, mitä olin jo lähes kymmenen vuotta Oulussa 
hoitanut, niin täällä niitä hoidettiin yhdestä suorasta kentästä. Oli kova 
yhteenotto Jyysikoiden kanssa, kun ne eivät olisi antaneet periksi. Mä pidin 
kyllä pääni ja sanoin, että nyt loppuu se vanhan mallinen hoito, kun ei 
mikään muu estänyt uudemman tekniikan käyttöönottamista kuin muka
vuudenhalu tai jotakin sen tyyppistä. Se oli heti ensimmäisen kuukauden 
aikana." Qakobsson, ylilääkäri) 
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"Täältä käsin hoidettiin Kuopion ja koko Itä-Suomen potilaita. Tuli suh
teellisen pitkän matkan päästä potilaita, mutta ei läheskään niin pitkän 
matkan päästä kuin Oulun alueella. Kuopiossa alkoi silloin sädehoito
klinikan toiminta ja täältäkin käytiin viikottain konsultaatiomatkoilla, 
kun siellä ei ollut spesialisteja ollenkaan. Siitä on nyt 10 vuotta sen säde
hoitoklinikan perustamisesta."(Jakobsson, ylilääkäri) 

Hoidon kehitystä edistää kuitenkin hyvien hoitolaitteiden ja ammattitai
toisen ja innostuneen henkilökunnan lisäksi se, että byrokratia ei täällä 
ole kaikkein pahinta. Ollaan jopa myötämielisiä uuteen ja tehdään yh
teistyötä yliopistonkin kanssa. Lapsipotilaita ei hoideta eikä kaikkia eri
koishoitoja toteuteta, vaan ne siirretään erikoishoitolaitoksiin. Mutta 
yleisesti hoidon taso on laadukas ja se on kilpailukykyistä, hoitolait
teisto on ajan tasalla, annossuunnittelulaite on uusittu vasta vuonna 
1993 ja simulaattori säilyy edelleen. 

"Onhan se. Jos ajatellaan vielä hoitoja, mitä muualla annetaan. Lapsipoti
laita on meillä vähän ja silloin aina kun tulee, ne pyritään ohjaamaan 
Kuopioon tai Helsinkiin. Koska niitä tulee niin vähän vuotta kohti, niin 
tulee parempi lopputulos, kun annetaan koko hoito niille, joilla on siinä 
tietotaitoa. Sitten on joitakin hyvin harvinaisia syöpiä kuten gynekologis
ten syöpien intragavitääriset hoidot, joita hoidetaan selektonilaitteilla. 
Niitä on niin vähän, että ne on keskitetty muutamaan hoitopaikkaan 
Suomessa. Ja sitten on luutuumorit ja pehmytosasarkoomat. Koko poh
joismaitten tasolla on hyvin vähän näitä potilaita. Nekin on keskitetty 
muutamaan hoitolaitokseen, sillä silloin tietotaito säilyy ja sitä pystytään 
taas kehittämään." (Jakobsson, ylilääkäri) 

1990-luvulle tultaessa sädehoitoa ja sytostaattihoitoa käytetään huomat
tavasti aktiivisemmin ja hoito on huomattavasti tehokkaampaa kuin en
nen. Myös oireenmukainen hoito ja terminaalihoito ovat kehittyneet. 
Poliklinikkatoiminta on lisääntynyt alkuajoista. Lääkäreitä on viisi: poli
klinikalla kaksi, osastolla kaksi ja sädehoitoyksikön lääkäri. Lisäksi 
isotoopin puolella on oma ylilääkäri. Mutta lääkärimäärä ei ole edel
leenkään riittävä. Jos joku lääkäreistä sairastuu, nykyisen säästötoimin
nan vuoksi yritetään selvitä ilman sijaisia. Kuitenkin työmäärä on niin 
suuri, että joustavuus asioiden etenemisessä, potilaiden kohtaamisessa 
ja jopa hoidossa kärsii. Kiire vähentää hoidon laadun tehoa ja lisää lää
käreiden jaksamattomuutta. Kuitenkin hoidon taso sinänsä kasvaa. 
Sytostaatti- ja sädehoidon yhdistelmät ovat viime aikoina lisääntyneet. 
Menetelmämallit ovat nyt hyvät. Mutta pelkoa synnyttää nykyisin se, 
voidaanko potilaita jatkuvasti kehittyvällä teholla hoitaa yhteiskunnal
listen rahoitustilanteiden ongelmallistuessa, sillä syöpää on yhä enem
män. 

"Toisaalta työtehtäviä on ja nytkin tuntuu siltä, että pitäisi yksi lääkäri 
saada lisää nimenomaan polikliiniseen sytostaattihoitoon. Näille potilaille 
pitäisi olla enemmän aikaa. Ei pysty läheskään joka kerta kun potilaat 
käy sytostaattihoidoissa, ottamaan vastaan. Täytyy vain joka toinen tai 
kolmas kerta vastaanottoja pitää. Mutta jos olisi oma lääkäri siinä hom-
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massa myös, niin voisi vastaanottoja pitää useammin. Se on tällä hetkellä 
yksi ongelma. Toisaalta sitten virankin perustaminen vaatisi tietysti sitä, 
että potilasaluepiirin rajat pysyisi entisenä ja potilaita tulisi. Hinnallisesti 
me pystytään kilpailemaan vaikka kuinka hyvin." Gakobsson, ylilääkäri) 

Kehitys ei siis ole päättynyt 90-luvullakaan. Lähiaikoina tulisi luuydin
siirtoja alkaa toteuttaa ja biologisia hoitoja lisätä. Hoitovasteet paranevat 
ja terveitä tulee huomattavasti. Lääkäreiltä ja hoitajilta kysytään vast
edes taitoa enemmän kuin tähän asti. 

"Tulevaisuudessa meillä on hyvinkin vaativia hoitoja nämä luuydinsiir
rot. Niitä on pakko ruveta miettimään. Jos niitä ei voi tehdä, niin silloin 
huonommin hoidetaan. Kyllä se kymmenen vuoden sisällä on ihan var
maan jokapäiväistä hoitoa. Aika vaativia hoitoja kaikki nämä biologiset 
hoidot. Hoitovasteet paranee ja terveitä ihmisiä tulee huomattavasti 
enemmän vielä. Se vaatii kyllä lääkärin työpanosta paljon enemmän, sa
moin hoitajalta, erittäin pitkälle koulutettuja ja taitavia hyviä hoitajia 
siinä tiimissä mukana. Se on tulevaa tulevaisuutta." (Jakobsson, ylilää
käri) 

4.6 Syövän kuvan muutos 

Syövän paranevuus lisääntyi hoitomenetelmien tarkentuessa, jopa 
enemmän kuin muiden tautien paranevuus. Viisikymmenluvulla syö
västä parani neljännes ja tällä hetkellä puolet. Tämä on melkoinen edis
tysaskel. 

"Jos on luu poikki, se pannaan kipsiin, niin se kyllä korjaantuu, jos on 
nielurisat kipeänä ja siellä tulehdus, se voidaan antibiooteilla parantaa. 
Jos tulee sydäntauti ei kukaan siitä parane, ei sokeritauti koskaan parane, 
täytyy aina lääkitä. Näissä oli ihan ihmeellistä, miten suuri osa paranee." 
CTakobsson, ylilääkäri) 

Toiset syöpälajit saatiin kuriin kokonaan, ja lähes kaikkien potilaiden 
elinaikaa voitiin jatkaa. 1970- ja 1980-luvut olivatkin paranevuuden 
edistyksen aikaa. Erityissyöpälajina kivessyöpä oli kymmenen vuoden 
sisällä muuttunut hoitojen kehittyessä parantumattomasta taudista 95-
prosenttisesti paranevaksi. Lääkeaineet kehittyivät ja niiden aiheuttamaa 
pahoinvointia voitiin enenevästi estää. Kirunginen hoito on edelleen tär
keä, ja siinä yhdessä muiden hoitomuotojen kanssa saadaan tulosta 
enemmän kuin ennen. Sädehoito tulee entistä vaativammaksi, ja entistä 
vaikeampia tapauksia voidaan hoitaa, jos ne vain todetaan varhaisvai
heessa. Etenkin suolistosyöpää on vaikea havaita tarpeeksi ajoissa. Oi
reenmukainen hoito terminaalihoitokäsitteineen on myös kehittynyt. 
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"Kyllä tulokset viime vuosikymmenellä on edennyt valtavasti. Tämä on mur
rosvaihe niiltä ajoilta, kun leikattiin eikä voitu paljon muuta tehdä. Sitten 
alkoi tulla lisähoitoja, sädehoitoja ja sytostaattihoitoja. Kyllä se oli ihan 
käänteentekevä homma. Se on niin kuin tarkentunut ja täsmentynyt, että 
ei ole semmoista kuin joskus, että saattoi mennä psykolerapiana joku hoito, 
ettei voitu sanoa potilaalle, ettei tähän ole mitään hoitoa. Voidaan tun
nustaa suoraan, että tämä on hoidon ulkopuolella. Meillä on terminaali
vaiheen käsitykset ja hoidellaan sen mukaisesti. 70-luvun lopulla ja 80-lu
vulla oli Adriamysiinin kulta-aika. Uusia tautia löytyi, jotka parani sillä. 
Ja vaikka ei kokonaan parane, saadaan tauti pienenemään ja pysymään kurissa. 
Sekin on erinomainen hoitovaste." (Jakobsson, ylilääkäri) 

"Sädehoito on suunnattu pään ja kaulan alueelle. Kun sädehoitoa nyt 
annetaan sillä tavalla ja verrataan, miten joskus aikaisemmin annettiin, 
niin kyllä on tapahtunut ihan selvää hoitotulostaen paranemista, ihan 
huomattavasti. Kirurginen syövänhoito on omalta osaltaan jatkuvasti 
merkittävä. Sädehoitohan tulee usein vasta kirurgisen hoidon jälkeen, 
vaikka sädehoitoa voidaan antaa kasvaimiin, joita ei voi edes leikata. 
Rintasyövän kirurginen hoito on peräisin jo 1800-luvulta. Leikkaustoimi oli 
huomattavasti radikaalimpaa kuin nykyisin. Saatettiin viedä koko rinta, 
rintalihakset ja imusolmukkeet samassa kappaleessa pois. 1950-luvulla 
paraneminen rintasyövästä saattoi olla paljon kirurgisesta hoidosta johtu
vaa." (Jakobsson, ylilääkäri) 

Lääketieteellisen, biologisen ja teknologisen tiedon lisääntyessä määrit
telyt syövästä tulevat tarkemmiksi. Vuonna 1986 syöpä kuvattiin soluis
ta koostuneeksi ja osittain kehon säätelystä vapautuneeksi uudiskasvuk
si, joka tunkeutuu lähikudoksiin ja joka veri- tai imuteitse leviää muihin 
elimiin muodostaen näissä jatkuvasti kasvavia etäpesäkkeitä eli metas
taaseja. Kromosomiston muutoksia pidetään olennaisena asiana syövän 
kehittymisessä. Ihmisen genomiassa on joitakin geenejä, joiden aktivoin
ti voi johtaa solun muuttumiseen syöpäsoluksi. Aktivointi tapahtuu 
joko viruksen välityksellä tai muulla tavoin mutaation kautta. Virukset 
saattavat itsessäänkin sisältää kasvaimia synnyttäviä geenejä (Holsti 
1986, 42). 

1990-luvulla geneettisen ja molekyyliperustan ymmärtämisen li
sääntyminen sekä fysiologisten kasvutekijöiden ja reseptoreiden tunnis
taminen olivat mahdollisia. Uusia viruksia opittiin tunnistamaan omiin 
tautiryhmiin kuuluviksi, esimerkiksi Aids ja leukemia. Soluoppi kehittyi 
hoitojen yhteydessä, ymmärrettiin paremmin luonnollisia biologisia 
substansseja ja potilaan omien puolustusmekanismien vahvistamiskei
noja. Adjuvanttiterapioita käytettiin sekä supertietokoneteknologian 
käyttöä fyysisen ja kemiallisen ymmärtämisessä sovellettiin (Broder 
1991, 1716). Nyt 1990-luvulla on enemmän tieteellistä taitoa kuin kos
kaan ennen. Mutta myös syöpää on enemmän kuin koskaan. Syövän 
hoitomenetelmien kehittely onkin siten edelleen tärkeää. Sädehoidon 
kehitys saattaa olla päätepisteessään, mutta tulevaisuuden suunnitelmia 
ovat esimerkiksi kudoksen sisäinen lasersädehoito, boorisädehoito sekä 
ennalta ehkäisevät seulonnat rinnan, suoliston ja eturauhasen syövässä. 
Erityisesti seulontamenetelmillä on merkitystä syövän hoidettavuuteen. 
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"Ennalta ehkäiseviä seulontoja, suolistosyöpää, eturauhassyöpää pitäisi 
seuloa, kun olisi maassa rahaa. Rintasyöpää pitäisi seuloa, koska se on 
tapa sitä löytää ja koska hoitotulokset tällöin selvästi paranee. Nyt var
maan tämän laman myötä kunnat ovat jättäneet ikäryhmiä seulomatta. 
Siksi seulonnassa viime vuonna löytyikin ainoastaan 10 %, kun niitä 
parhaimmillaan löytyy 25 %. Tämä on huolestuttava kehitys. Toivotta
vasti rahoja löytyy, koska se säästää ihmisen kärsimyksiä ja hoitotulokset 
paranee." CTakobsson, ylilääkäri) 

Jos ennalta ehkäiseviä seulontoja ei voi toteuttaa esimerkiksi säästöoh
jelmien tähden siinä määrin kuin ennen, syövän varhaisvaiheen to
teaminen vähenee. Tämä vähentää hoidettavuutta ja lisää kärsimystä 
sekä kuolemaa. 

Kaiken kaikkiaan innovatiivisuus, pioneerityö ja teknologian 
kasvu ovat johtaneet syövän kuvan ja kokemisen muutokseen. Syöpää 
voidaan tunnistaa ja hoitaa. Se on tullut arkipäiväisemmäksi ja vähem
män pelkoa herättäväksi kuin ennen. Näin ollen voidaan ajatella, että se 
on tullut normaaliksi tavanomaiseksi paranevaksi taudiksi, vaikka se, 
kuten muutkaan taudit, ei aina parane. 



5 HOITOTYÖ JA SYÖPÄLIIKE 

5.1 Hoitotyön kehittyminen 

Hoitotyö on edistynyt sisällöllisesti ja ammatillisesti aluksi vuodeosas
toilla ja sittemmin poliklinikalla säde- ja sytostaattihoidon yksiköissä, 
mutta samalla se on monimutkaistunut. Hoitotyöllä tarkoitan tässä hoi
tajien työtä. 

"Ohjaus lähtee yksilöllisestä hoidon tarpeen määrittelystä. Hoidon tarve 
selvitetään, siitä lähdetään. Kehitys on tapahtunut sisällöllisenä ja amma
tillisena edistymisenä. Tämä ensisijaisesti vuodeosastoilla." (Per ko, ylihoi
taja) 

Ammatillisen hoitotyön edistyessä kyky ja taito ymmärtää potilasta li
sääntyy. Ylihoitaja Perko katsoo, että hoitajien työ ja suhtautuminen 
potilaisiin on tullut yhä vastuullisemmaksi ja ammatillisemmaksi. 

"Hoitajien suhtautuminen on aina tullut vastuullisemmaksi, ammatillisem
maksi. Suurin osa hoitajista on pitkäaikaisia hoitajia. Yleiskuva on aika 
hyvä. Ei varmaan hakeudukaan sellaisia, jotka ovat kauhean tylyjä. Siellä 
on aika pitkämielisiä ja perusluonteeltaan sellaisia." (Perko, ylihoitaja) 

Varsinaisesti syövän hoitotyötä alettiin kehitellä vuonna 1984, kun val
takunnallinen kehittämisvaatimus asetettiin. Oli tarve nähdä potilas laa
jemmin ympäristönsä osana eikä vain syöpää sairastavana, tautisena. 
Yleinen kehittämistoiminta sitä seuraavine tutkimuksineen ulottui syö
päpotilaihinkin. Työn laadun muutokset erityisesti potilaan ja omaisen 
kohtaamisessa asetettiin tavoitteiksi. 
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"Hoitotyökin on mennyt eteenpäin, kun ajatellaan, että on lähdetty siitä, 
että ihminen voi vielä työpaikalla tehdä jotakin eikä vaan sitä, mitä on 
opittu ja mitä lääketiede määrää. Tässä on mukana myös tämä hoitotyön 
nousukehitys. Se ei välttämättä ole syöpäasian kanssa missään tekemisis
sä, vaan hoitotyön kehittäminen on vaikuttanut siihen, että syöpäpotilaidenkin 
hoito samalla lailla kehittyy. Ja sitten ehkä hoitohenkilökunnan kyky ja tai
to miettiä näitä asioita on lisääntynyt ja se vaikuttaa potilaisiin." (Pän
käläinen, erikoissairaanhoitaja) 

"Ehkä se kulkee jälkijunassa kuitenkin tämä hoitotyö, niin kuin yleensä 
on puhuttu. Tarvetta oli näitä asioita alkaa kehitellä. Mehän lähdettiin 
1984 tekemään hoidon kehittämistä. Henkilökunnalla oli tarvetta nähdä 
potilas laajemmin kuin täällä vuoteessa sängyssä hoidettavana. Siihenhän 
vaikuttaa tämä ympäristö ja kaikki muut. Silloin 1984 se lähti toimimaan. 
Se on sitten ollut jatkuvaa kehittelyä." (Pänkäläinen, erikoissairaanhoitaja) 

Jyväskylässä syövän hoitotyöhön erikoistunutta sairaanhoitohenkilökun
taa ei aluksi ollut vaan asiat opeteltiin vähitellen käytännössä. Potilaalle 
ei saanut juurikaan kertoa syövästä eikä hoitosuunnitelmista, ei edes 
sitä, kuinka monta kertaa hoitoja aiottiin antaa. Pieni verenkuva ja 
trombosyytit otettiin kerran viikossa, mutta arvoja ei voinut potilaalle 
ilmaista. Yleensä vain todettiin, että ne olivat hyvät tai vähän laskeneet. 
Henkilökuntaa oli niin vähän, että osastonhoitaja joutui toimimaan 
monessa paikassa. Työtä tehtiin kuusi päivää viikossa ja ylitöitä usein. 
Mitään hoitohenkilökunnan keskeisiä neuvotteluja ei ollut, jokainen 
puursi itsenäisesti. 

Potilaita ei ollut alkuvaiheessa kovin paljon, ja he olivat yleensä 
vanhoja ihmisiä. Poliklinikan osastonhoitaja Marjatta Räsänen oli aluksi 
osastolla sairaanhoitajana. Hänen mielestään potilaat olivat helpompi
hoitoisia silloin kun nyt. Nykyistä kiireen tuntua ei ollut. Kun lääkäreitä 
oli vain yksi, hoitajilla ei ollut niin kiirettä kuin tätänykyä. Potilaskier
rotkin voitiin tehdä kaikessa rauhassa. Potilaiden kanssa juteltiin ja 
vietettiin aikaa iltaisin. Lääkärillä kyllä saattoi olla liikaa työtä. 

"Se oli silloin kun mä tulin yhdeksikölle, täällä oli vain yksi lääkäri Matti 
Mäntylä ja osastonhoitajana Taivaisen Irma ja siellä oli sitten viisi sai
raanhoitajaa, en tarkkaan muista. Mutta potilaitakaan ei ollut paljon: jos 
15 oli, se tuntui paljolta. Kummallakin osastolla oli sama määrä. En 
muista, että koskaan olisi ollut osastot täynnä, mutta sehän johtui paljol
ta siitä, että ei ollut lääkäriä." (Räsänen, osastonhoitaja) 

"Toiminta meillä oli huomattavasti hiljaisempaa, se on ratkaisevin ero. 
Iltakierrollekin kun lähdettiin, siellä saatto vierähtää ihan kaksikin tuntia. 
Istuttiin potilaan vierellä. Meitä oli aina kaksi, yksi sairaanhoitaja ja yksi 
perushoitaja iltavuorossa. Mulle jäi iltavuorot mukavana mieleen, ne oli 
semmoisia leppoisia jutusteluhetkiä. Ei ollut kiirettä." (Räsänen, osaston
hoitaja) 

Potilaat häpesivät syöpää. He varoivat hoitoon tullessaan, ettei kukaan näe 
heitä ja menivät suoraan pukukoppiin suljettujen ovien taa odottele
maan. Sieltä he sitten tulivat nopeasti hoitoon. Usein potilas selitti, ettei 
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hänellä ollut syöpää vaan pahanlaatuinen kasvain. Syövän tarttumista
kin pelättiin. Omaiset eivät aina olisi halunneet ottaa potilasta kotiinsa, 
varsinkaan, jos heillä oli lapsia. Syöpä-sanaa käytettiin harvoin. 

Hoitoprosessin aikana potilas saattoi kuitenkin rauhoittua, sillä 
hänen kanssaan käytiin läpi hoito-ohjeita. Punoittavia ja palaneita hoito
alueita rasvailtiin, annettiin suun hoito-ohjeita, varoitettiin löylyssä 
käymisestä ja auringon otosta hoitoalueelle. Kehotettiin syömään moni
puolista ruokaa ja olemaan ulkona. Monet käyttivät jo tällöin hoitojen 
ohella koivuntuhkalipeää. Rintaproteesi ja peruukki oli hankittava itse. 
Harvoilla oli kuitenkin varaa näihin hankintoihin. Kunnat eivät alku
vaiheessa korvanneet hoitoja. 

Tullessaan sädehoitoklinikkaan potilaat saattoivat tuntea, että 
"ken tästä käy, saa kaiken toivon heittää", vaikka heille ei kerrottukaan, 
oliko tilanne huono. Syöpää hoidettiin niin kauan kuin potilas eli. Hoi
tokäytännöt vaihtelivat myös lääkäreiden mukaan: toisaalta hoitoja pa
kotettiin ottamaan, toisaalta niitä ei annettu. Lääkärit eivät aina tien
neet, miten hoitaa. 

Osastonhoitaja Anja Tammelin on ollut sairaanhoitajana Jyväs
kylän keskussairaalassa 1960-luvulla ennen Sädesairaalan perustamista. 
Täällä hän oli tutustunut syöpäpotilaisiin ja todennut, että syöpä oli 
todella tappava ja toivoton tauti - todella "hirmuinen" tauti. 

"Mä tulin vuonna 1967 tänne, tulin sisätauti-osastolta. Sisätaudeilla olin 
kokenut, että syöpä oli tosi tappava tauti ja toivoton tauti. Siellä oli keuhko
syöpäpotilaita ja lähinnä sitten lymfomapotilaita. Olin siellä viisi ja puoli 
vuotta. Siellä tutustuin syöpäpotilaisiin." (Tammelin, osastonhoitaja) 

Vuosisadan alkupuolella syöpä saattoi kuitenkin olla vielä hirmuisempi, 
sillä hoitoja sai vain Helsingissä eikä siellä päässyt edes sairaalaan yö
pymään vaan asunto piti etsiä. Paranevuus oli vähäistä eikä kivunhoi
toa ollut. Varsinaista jatkohoitoa ei myöskään ollut. Kun potilas ei sel
viytynyt kotona, hänet tuotiin vanhainkotiin kuolemaan. 

" ... oli kuollut syöpään. Se oli hyvin ahdistava kokemus. Hän oli alle 40-
vuotias. Täällä ei ollut sädehoitoa. Hän joutui Helsinkiin hoitoon ja kävi 
siellä sitten useaan otteeseen. Eikä siellä Helsingissä päässyt sairaalaan 
vaan hän asui tuttavien luona ja kävi sädehoidoissa ja sitten hän tuli 
kotiin. Hänellä oli valtavat kivut. Hän ei sitten pärjännyt kotona niitten 
kipujen kanssa. Hän joutui vanhainkotiin, ja siellä se loppu oli kyllä hir
muisen tuskallinen. Lähinnä sen takia, että ei ollut kunnon kipulääkkeitä. 
Taikka ei annettu." (Tammelin, osastonhoitaja) 

"Se oli siis hirvittävä kokemus minulle kun mä olin niin nuori." (Tammelin, 
osastonhoitaja) 

"Entä potilaalle?" (Haastattelija) 

"Sitä mä en tuota ... Mutta sieltä juontaa minulla se ahdistava tunne, et 
syöpä on todella paha tauti. Hän kävi Helsingissä hoidoissa. Se oli säde
hoitoa. Sitä annettiin näihin tuumoripaketteihin. Sitten lähetettiin vain 
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kotiin. Ei silloin ollut mitään systeemiä, millä jatkohoito toimi. Potilas 
tuli kotiin ja sitten kun ei millään tullut kotona juttuun, sitten lähetettiin 
vanhainkotiin. Se oli pian sädehoidon jälkeen. Se oli lymfoma." (Tamme
lin, osastonhoitaja) 

Mutta vielä 1960-luvun alussakin tilanne oli melko toivoton. Sä
desairaalaa ei ollut, vaan potilaat kävivät hoidoissa keskussairaalassa. 
Huonokuntoiset tulivat sisätautiosastolle, ja hyväkuntoiset kävivät vain 
röntgenissä saarnassa röntgenhoitoa. Hyväkuntoiset pitkämatkalaiset 
yöpyivät Keski-Suomen hoitokodissa. Hoito röntgenkoneilla oli usein 
haitallista: iho ruskettui ja ihovaurioitakin tuli. Hoidettavat potilaat 
olivat vaikeita tapauksia. Hoidettiin ventrikkelisyöpää ja kurkkusyöpää. 
Miespotilaita oli enemmän kuin naispotilaita. 

Syövästä ja kuolemasta ei puhuttu 

Kuolema oli tabu ja syöpä oli mystisen hämmentävä. Sairauden aiheut
tamia tunteita ei voitu käsitellä. Voinnista kyllä jotakin kyseltiin, ja sit
temmin jo kerrottiin, että potilaalla oli syöpä, mutta ei sitä, kuinka paha 
tilanne oli. Sellaista tukea kuin nyt ei potilaalla ollut. 

"Ei oikeastaan uskallettu puhua syövästä. Kun minä tulin tänne, niin 
täälläkään ei alkuaikana puhuttu syövästä. Kunnes sitten monien vuosien 
päästä alettiin käyttää syöpäsanaa. Syöpädiagnoosi kyllä kerrottiin potilaal
le. Sisätautiosastolla ei koskaan puhuttu kuolemasta. Kuolemahan oli 
niin tabu, että siitä ei puhunut potilas eikä siitä puhunut henkilökunta. 
Ei semmoista tukee. Tietysti minulle oli opetettu aina, että potilaiden 
kanssa pitää pystyä keskustelemaan. Mutta ei koskaan näin kipeistä asioista 
keskusteltu. Tietenkin senhetkisestä voinnista ja kaikesta tämmöisestä." 
(Tammelin, osastonhoitaja) 

Lääkärit eivät olleet vielä tuohon aikaan kovin harjaantuneita kerto
maan syöpädiagnoosia potilaalle. Se saatettiin oman ahdistuksenkin 
takia tokaista kovin taitamattomasti. 

"Hirmuinen ahdistus oli siitä, miten kauheata se on. Kuulin semmoisenkin 
jutun, se oli kirurgiselta osastolta, et lääkäri vaan kierrolla kerto potilaal
le, että teillä on syöpä. Potilas sano, että minähän kuolen kun minulla on 
syöpä. Niin lääkäri sano, että eihän ketään elävänä hautaan panna. Se 
kuvasti minun mielestäni sitä, että lääkäri koki syövän, näin vaikean 
taudin kertomisen potilaalle niin hankalana, et hän käyttäytyi siten. Ei 
osannut sanoa oikein mitään." (Tammelin, osastonhoitaja) 

Kaarina Metsäpelto oli työssä sädesairaalassa apuhoitajana alkuvuosina. 
Hän muistaa, että hoito silloin oli kuin terminaalihoitoa, oireita lievittä
vää hoitoa. Ajateltiin, että kaikki kuolevat hoidoista huolimatta. 
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"Se oli niinkuin nyt sanotaan terminaalihoitoa potilaalle. Mä luulin sillä 
lailla kun tulin tänne töihin, että kaikki kuolee näihin. Hoito ei ollut 
ilmeisesti kehittynyt. Se oli niin kuin hakuammuntaa se hoito." (Metsä
pelto, potilasosaston puheenjohtaja) 

Alkuvaiheessa potilaat hakeutuivat usein liian myöhään hoitoihin. Kun 
Sädesairaala perustettiin (16.5.67 molemmat osastot parin viikon aika
na), talo tuli täyteen huonokuntoisia. Joillakin olivat jo molemmat rin
nat syöpyneet, vain märkivät kraaterit jäljellä. 

"Tulin 16.5.1967, kun tämä talo avattiin, sairaanhoitajan virkaan. Ensin 
aukesi toinen, pari viikkoa myöhemmin toinen. Tämä oli ensimmäinen 
osasto, joka otti vastaan potilaita. Meille tuli osasto heti täyteen. Oli 
paljon huonokuntoisia ja vaikeita tapauksia. Saatto olla potilas, jolta 
molemmat rinnat oli pois, ja pitkälle levinneitä kohtusyöpäpotilaita. 
Silloin ajattelin, että en jaksa kauan täällä olla. Vuoden verran katson, jos 
sitten menisi takasin sisätautiosastolle. Mä koin niin ahdistavana sen tilan
teen kun potilaat oli niin hirmuisen sairaita." (Tammelin, osastonhoitaja) 

Henkilökunta koki syövän ahdistavana, mutta potilaiden ahdistus ei 
tullut esiin. Tai sitten henkilökunta ei sitä huomannut omalta ahdistuk
seltaan. Lääkäri saattoi todeta kuolevallekin, että kyllä hän siitä vielä 
paranee. Kuolema tuli siten omaiselle ja potilaalle yllätyksenä. Mutta 
potilaat vaikuttivat kiitollisilta, kun pääsivät hoitoon uuteen hyvään 
sairaalaan. 

"Olivatko potilaat ahdistuneita?" (Haastattelija) 

"Potilaat olivat aika iäkkäitä. Mä en oikeastaan erityisesti muista mitään, 
et olisi ollut hyvin pelokkaita." Mun mielestä se ei tullut esiin. Mä olin 
itse niin ahdistunut, että mä en sitä pannut merkille. Potilaat oli kiitollisia, 
kun pääsivät uuteen hyvään sairaalaan. Ajattelen, että se johtuu varmasti 
siitä, että syöpäpotilaille ei ollut omaa hoitopaikkaa. Se oli varmasti hyvä 
kokemus, että pääsivät asianmukaiseen hoitoon." (Tammelin, osastonhoi
taja) 

"Tavallaan helpotus. Ehkä se pelko ei sitten näyttäytynyt?" (Haastattelija) 

"Niin, ei se näyttäytynyt. Vai johtuuko se sitten siitä, et minä itse koin 
sen ahdistavana. Alkuajan pitkään harkitsin, että en jää tänne pitkäksi 
aikaa." (Tammelin, osastonhoitaja) 

Syövästä ja kuolemasta alettiin puhua varsinaisesti vasta 1970-luvulla. 
Tällöin potilaidenkin ahdistus alkoi näkyä. 

"Se voi olla, ettei potilaat tienneetkään, mikä se syöpä on siihen asti, 
ennen kuin siitä sitten alettiin puhua avoimesti?" (Haastattelija) 

"Sitten alettiin kertoa. Kyllähän aina poliklinikalla kerrottiin kun potilas 
tuli tähän sairaalaan. Ylilääkäri oli katsonut uudet potilaat, niin hän var
masti kertoi potilaalle. Mutta jos ei potilaalle aikaisemmin ollut kerrottu 
todellista tilaa, niin se oli vaikeaa hyväksyä. Sitä jouduttiin osastolla lisää 
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pohtimaan. Ei silloin vielä selvitetty, mitä syöpä on, kerrottiin vaan, että 
syöpä on." (Tammelin, osastonhoitaja) 

Vapauttavaan tietoon ja tiedostamiseen 

Potilaan kanssa alettiin keskustella, tosin aluksi kriisikokemisen pohjal
ta, mutta tämän kautta potilaiden kokemuksia ymmärtäen. Kun laki 
kuolevan potilaan hoidosta vuonna 1982 asetti vaatimuksia terminaali
potilaan hoidon kehittämiseksi, lisäsi se syövän ja kuoleman käsittelyn 
avoimuutta. 

"Keskusteltiinko 1970-luvulla kokemuksista?" (Haastattelija) 

"Ei niin paljon. Vasta tämä lääkintöhallituksen yleiskitje, joka tuli 1982 
terminaalihoidoista, se vapautti avoimesti puhumaan kuolemasta ja siitä tau
din asteesta ja vaikeudesta." (Tammelin, osastonhoitaja) 

"Vaikuttiko sitten siltä, että se oli niille kauhea kokemus?" (Haastattelija) 

"Ei minusta. Se että me sitten puhuttiin siitä, niin ei se enää potilaita. Ei 
se oikeastaan tullut esiin. Ne oli sopeutuneita jo ne potilaat aika tavalla 
siihen." (Tammelin, osastonhoitaja) 

Kerrottaessa syövästä ja hoidoista potilas tiedosti tilanteen ja sopeutui 
siihen. Pelontunne väheni. Aluksi osastonhoitaja sai harkintansa mu
kaan kertoa potilaalle taudin levinneisyydestä, koska lääkärillä ei ollut 
aikaa. Kun lääkäri aamulla oli katsonut osaston potilaat, hän siirtyi poli
klinikalle eikä häntä sen jälkeen osastolla näkynyt. 

"Miten ottivat leviämistiedon vastaan, säikähtivätkö?" (Haastattelija) 

"Ehkä ei, koska ei ole jäänyt mieleen. Ne ottaa hirmuisen hyvin vastaan 
sen tiedon ja se on niin kuin vapauttava. Ja sitä potilas kaipaa hirmuisesti 
sitä asiallista informaatiota sairaudesta." (Tammelin, osastonhoitaja) 

Keskustelukäytännön alkaessa kuoleman pelko tuli jonkin verran esiin, 
mutta toivoa ei saanut potilaalta viedä, oli silloinen ylilääkäri Matti 
Mäntylä todennut. Aina piti antaa toivoa asiallisen informaation yhtey
dessä. Ymmärrettiin, että potilaan kokeminen oli paljon yhteydessä 
siihen, miten asiasta kerrottiin tai miten potilaaseen suhtauduttiin. Varhem
min potilaasta saatettiin jopa puhua halveksien kuolevana, erityisesti 
kiireisellä kirurgian osastolla. 

"Ehkä se on auttanut, että siitä puhutaan avoimesti, ettei ole sellaista niin 
ahdistavaa." (Tammelin, osastonhoitaja) 

"Kirurgisella osastolla tehtiin ratkaisu, leikataanko vai ei. Se vastaanotto 
oli todella ankea, suhtautuminen siihen. He saattoivat todeta, että miksi 
sä tuot tänne kuolevan potilaan. Kaikkein kamalinta oli se, kun minä 
vein potilasta ja hoitaja käytävän toisesta päästä sano, että mitä kääkkää 
sinä sieltä raahaat. Se oli kyllä hirveintä, mitä on tapahtunut. Kun olin 
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nuori hoitaja, kai minä olin, joka kuljetti potilaita. Voit kuvitella, että 
mulla oli nuorena sairaanhoitajana tunne syövästä, että se on hirveätä 
kun suhtautuminenkin oli tämmöistä. Mutta se oli sitä 1960-lukua." 
(Tammelin, osastonhoitaja) 

1980-luvulla tilanteeseen osattiin jo yleisesti suhtautua asiallisemmin ja 
ymmärtävämmin. 

Sektoroitumista hoitotyössä 

Alkuaikoina hoitotyö oli kokonaisvaltaisempaa, ja hoitaja oli osallinen 
useimmissa työtehtävissä kuin nykyisin. Hoitaja laittoi sytostaatteja 
suoneen jopa useammin kuin nyt, mutta näitä olikin vain muutamaa 
lajia. Nyt niiden määrä on huomattavasti suurempi ja ne vaativat myös 
enemmän ammattitaitoa - lääkärin asiantuntemuksella toteutettavia 
enimmäkseen. Kun lääkärillä oli kiire, osavastuuta täytyi hoitajan ottaa, 
mutta nyt kiire on tavoittanut hoitajatkin. 

"Sekin on ero siihen vanhaan aikaan, että nehän oli oikeastaan kaikki, 
mitä annettiin - Cyklofosfamidi, Mopp-kuurit ja fluorot - hoitajan pistet
täviä. Eihän se olisi lääkäriraukka revennytkään minnekään, se oli pakko. 
Se oli oikeastaan aika mielenkiintoista alkuaikana kun minäkin olin yk
sin. Toiminnasta vastasi alusta loppuun itsekseen ja vielä joutui tiistaisin 
ja torstaisin olemaan isotooppipuolella. Että siinä joutui aika paljon hal
litsemaan asioita. Mutta hyvinhän se meni, kun ei tarvinnut sillä tavalla 
isotoopissa vastata. Ei sitä pysty millään enää siihen. Meitä on nyt peri
aatteessa kolme hoitajaa." (Räsänen, osastonhoitaja) 

Kiireen tuntu näkyy sekä osastolla että poliklinikalla. Osastotyö on 
raskaampaa, sillä hyväkuntoiset potilaat käyvät polikliinisesti hoidossa 
ja huonokuntoiset osastolla. Osasto ottaa myös vaativamman hoidon. 
Työstä syöpäpotilaiden kanssa kyllä yleisesti pidetään, mutta se saattoi 
entisaikaan olla mielekkäämpää kuin nyt. Ammattitaitoa on kuitenkin 
pidettävä tiiviisti yllä ja tietoa hankittava sekä itsenäisesti kirjallisuudes
ta että koulutuksen avulla. 

"Pitää jatkuvasti olla koulutustilaisuuksissa mukana ja seurata uusia 
lääkkeitä. Ja kun lääkärit tulee maailmalta näistä konferensseistaan ja tuo 
kirjallisuutta, niin kyllä siinä on ihan pakko katsoo, että miten näitä hoi
toja annetaan, kun meilläkin on vielä se tilanne, että on liian vähän lääkä

reitä poliklinikalla. Pitäisi sytostaattipuolella olla yksi lääkäri, joka vas
taisi siellä. Hoitaja joutuu ottamaan liikaa vastuuta. Se on niin iso, että 
siellä olisi varmasti käyttöä enemmälle lääkärille." (Räsänen, osastonhoi
taja) 

Hoito ja hoitotyö kulkevat "liukuhihnanomaisesti" kiireen tähden. Vuo
deosastoilla pitempien hoitojaksojen aikaan ehditään potilaiden tarpei
siin paneutua enemmän, mutta osastoillakin potilasvaihtuvuus on niin 
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suun 3a potilaat ovat niin huonokuntoisia, että aikaa ei ole kaikkeen 
tarvittavaan. Tietoa potilaalle tulisi välittää enemmän. 

"Sisällöllisesti (potilaan ohjaus) ei ole niin paljon edistynyt poliklinikalla 
ja sädehoito-osastolla. Ei ole mitään realistisia mahdollisuuksia kovin 
paljon kehitellä. Kun kaksikymmentä potilasta käy sytostaatteja saamas
sa, niin se ei ole mitään muuta kuin lappujen täyttämistä ja aikojen antamis
ta - ei siinä ehdi. Menee ne hoidot niin nopeasti ja on paljon potilaita. 
Sama on sädehoidon kohdalla: sinne punkkeriin ja takaisin. Jos olisi 
kolme röntgenhoitajaa koneella, kun nyt on kaksi, niin se kolmas voisi... 
Kaksi täytyy lain mukaan olla varmistamassa. Yksi ihminen ei voi toi
mia, vaikka olisi kuinka kävelevä potilas eikä tarvitsisi toisen apua." 
(Perko, ylihoitaja) 

Potilaskin saattaa olla kiireinen, eikä hän ehdi ottaa vastaan tietoa. 
Usein taksilappujen kirjoittamisesta tulee pääasia. Potilas voi myös 
unohtaa saamansa tiedon ja kysyä kuukausienkin jälkeen asiaa, joka jo 
olisi pitänyt tietää. Keskusteluhalukkuus potilaan kanssa on kuitenkin 
yleistä. 

"Kun se lääkäreiden työkin on niiden lappujen kitjoittamista. Onko se 
hoitajienkin työ?" (Haastattelija) 

"On se hirveen paljon. Vaikka sä mitä selvittelet kun potilas on kiireinen, 
et sitä ja tätä on tärkeää, niin potilaalla on ainoastaan, että saanko mä 
sen taksilapun." (Perko, ylihoitaja) 

"Jos sitä saisi pois." (Haastattelija) 

"Kyllä sen voisi, mutta jos olisi aikaa enemmän, mitä käytetään potilaal
le, niin se voisi keskittyä muuhunkin kuin taksilapun saantiin." (Perko, 
ylihoitaja) 

Nykyisin on myös paljon nuoria potilaita, joiden elämäntilanteen järkyt
tävyys vaatisi enemmän paneutumista. 

"Kyllähän raskaalta aina välillä työ tuntuu, että kaikki kaatuu murheet 
päälle, ja kiire. Meille tulee yleensä kaikki nuoret potilaat, ne haluaa 
käydä polikliinisesti sytostaattihoidossa. Niiden kohtalo joskus tuntuu 
kyllä raskaalta." (Räsänen, osastohoitaja) 

5.2 Potilaan ohjaus 

Keskustelukäytännöstä muodostunut potilaan ohjaus- ja neuvontatyö on 
sittemmin organisoitunut säännölliseksi toiminnaksi niin hoitotyön kuin 
lääkäreidenkin työn yhteydessä. Vakinaistumista on tapahtunut varsi
naisesti vasta 1990-luvulla, mutta sitä ennen jo 1970-luvulta kehitys tä-
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hän alkoi. Aluksi ammattilaisten tuli oppia voittamaan oma pelkonsa 
syöpää ja potilaita kohtaan. Pelkoa oli sekä lääkäreillä että hoitajilla. 
Amerikassa eräässä lääkäreiden ja psykiatrien miitingissä pohdittiin 
viiden kuukauden ajan viikoittain lääkäreiden pelkoa heidän hoitaes
saan terminaalipotilaita. Käytännön opetustilaisuus järjestettiin psykiat
rin johdolla ehkäisevää ja sosiaalista psykiatriaa käyttäen (Artiss & 

Levine 1973, 1210-1214). Lääkärit totesivat olevansa hämmentyneitä, 
kauhistuneita ja ajoittain jopa vakavasti depressiossa. Keskeistä potilaan 
ja lääkärin suhteessa oli oman imagon hallinta ja pelon peittäminen. Pe
lon puolustuskeinona käytettiin vihaa, ongelmien kieltämistä, äänekästä 
vitsailua, kiirettä, alkoholin käyttöä ja unohtamista sekä epäystävälli
syyttä. Lääkärit eivät yleensä keskustelleet muiden kanssa peloistaan. 
Jos lääkäri oli näin pelokas, kuinka potilas olisi voinut olla tuntematta 
pelkoa? 

Ylihoitaja Perko muistaa, että hänellä oli pelkoja, kun hän tuli 
syöpäsairaalan ylihoitajaksi. Tämä saattoi heijastua käsityksiin potilai
den peloista. Hän ei ollut tutustunut syöpään aikaisemmin, ja siksi se 
oli hänestä kauhea. 

"Minkälaisia ajatuksia sinulla oli itselläsi syöpä potilaista?" (Haastattelija) 

"Muistan, koska minusta se oli hirveen vaikea kohdata syöpäpotilas. Olin 
vuoden sairaanhoito-oppilaitoksessa opettajana, sitten tulin tähän sijai
seksi ja sitten vakinaiseksi sisätaudeille ja tänne. Mä ajattelin, että mä en 
ole koskaan ollut ja musta se oli niin kauhea muutenkin. Toisten yllytyk
sestä mä tulin. Vielä haastattelussa en ollut varma, pystynkö olemaan." 
(Perko, ylihoitaja) 

"Kun mä olin kierrolla, niin mulle tuli ihan pala kurkkuun, kun minusta ne 
olivat niin kauhean sairaan ja masentuneen näköisiä aikuiset ihmiset, itki 
ja kaikkea muuta. Ja puoli vuotta kun olin ollut ylihoitajana, niin mä 
sanoin, että se on nyt semmoinen paikka, että mun on vaihdettava alaa. 
Mä en voi olla täällä, mä en pysty täällä auttamaan mitään. Henkilökun
takin koki minut jonakin ihmeen vierailijana." (Perko, ylihoitaja) 

Varsinaisesti ohjaustyö pääsi alkuun, kun alettiin tutkia tilannetta valta
kunnallisen kehittämistyön "Ihminen terveydenhuollossa" -projektin 
kautta vuonna 1984. "Potilas, omainen ja hoitohenkilökunta" -projektissa 
mietittiin selviytymistä hoitoprosessissa. Tutkimus jatkui sitten sairaala
kohtaisena "Kuolevan potilaan kotihoidon tukeminen" -projektina, joka 
päättyi vuonna 1992. Tutkimusprojekti ja lääkintöhallituksen yleiskirje 
vuodelta 1982 kuolevan potilaan hoidosta, uudistuva kuntoutuslain
säädäntö 1.10.91 kuin myös laki potilaan oikeuksista 1.3.1993 vaikuttivat 
hoidon ohjauksen tehostumiseen. Projektitoiminta auttoi henkilökuntaa 
selviytymään ahdistuksestaan. 

"Sitten alkoi tämä "Ihminen terveydenhuollossa" 1984 projekti. Se niin 
kuin oikeastaan pelasti minun, että mä pääsin siihen hoitamiseen mu
kaan, niin sitten se lähti. Jos ei se projekti olisi tullut, niin mä en olisi tottu-
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nut. Mulla oli hirvittävä ahdistus, että mä en pysty tätä paikkaa täyttä
mään." (Perko, ylihoitaja) 

"Sehän todella auttoi henkilökuntaa ymmärtämään potilasta ja omaisia. 
Sitten vapautti tämä yleiskirje meitä puhumaan ja se projekti. Keskustelemaan 
potilaiden ja omaisten kanssa siitä, mikä se tilanne on, mitä tässä on 
tehtävissä ja mihin me pyritään lähinnä." (Tarnmelin, osastonhoitaja) 

Ohjausprosessissa potilaalle tehtiin tiettäväksi, että hänellä oli syöpä. 
Saattoi olla, että puolet potilaista ei tiennyt sitä tai ei myöntänyt sitä, 
vaikka oli käynyt läpi diagnoosi- ja leikkausvaiheen. Sitten potilaalle 
kerrottiin perusteellisesti hoidoista. Ja lopulta pyrittiin potilaan koko
naisvaltaiseen tukemiseen, jolloin psyykkinen, sosiaalinen ja hengellinen 
selviytyminen yhdessä fyysisen selviytymisen kanssa tuli ohjauksen 
kohteeksi. Kriisikokemisen ja surutyöskentelyn välineistä luovuttiin sitä 
mukaa kuin potilaan tietoinen neuvonta- ja ohjauskäytäntö muotoutui. 
Tähän vaikuttivat myös lääkäreiden lisääntyvä näkemys realistisen 
kertomisen hyödyllisyydestä sekä yksilövastuisen hoitotyön kehitys. 

Uusi toimintamuoto keskustelu- ja tiedonvälittämiskäytäntöineen 
on tullut niin hallitseviksi, että varsinaisen hoitotyön perusluonne saat
taa ajoittain hämärtyä. Vaatimukset myös hoitotyön teknisessä toteutta
misessa kuitenkin koko ajan kasvavat uusien hoitomuotojen vallatessa 
alaa. 

"Kyllä mun mielestä se on oleellisesti siirtynyt taka-alalle, joka ennen oli 
hirveen tärkeää, että potilas on puhtaissa ja potilas on hoidettu hyvin. Ja 
että siellä ei ole tämmöisiä ongelmia. Nyt on tullut tämä keskustelu ja 
potilaan mukaan ottaminen kaikkeen, joka on hyvin paljon positiivista." 
(Räsänen, osastonhoitaja) 

Erään amerikkalaisen tutkimuksen mukaan vielä 1980-luvun alussa 
depressiivisiä potilaita todettiin jopa 50-75 % sairaalapotilaista. Depres
sion oireista (unihäiriöt, ruokahaluttomuus, anorexia, väsymys, epävar
muus, neuvottomuus, avuttomuus, itsesyyttely ja syyllisyys) tuli aluksi 
sekä potilaiden että lääkärin käsittelyongelma. Depressio myös todettiin 
säännölliseksi syyksi psykiatriseen lähetteeseen (Goldberg 1981, 373-
376). Mutta sitten 1980-luvun lopulla huomattiin, että depressiivisiin 
oireisiin ei aina tarvinnut kiinnittää psykiatrista huomiota. Syövän ko
keminen alkoi muuttua. Oirehtivuutta alettiin pitää enenevästi luon
nollisena syöpäsairauteen kuuluvana asiana. Ja varsinaista kriisikoke
mista oli aina vain vähemmän havaittavissa. Vaikuttimena tähän oli 
mitä ilmeisimmin hoidon interventio. 

"Jos se on se väliintulo. Se interventio, jota hoitava henkilöstö antaa. Jos 
se onkin niin hyvä." (Perko, ylihoitaja) 

"Loppujen lopuksi on tullut selville, että syöpäpotilaille on kaikkein 
tärkeintä ihan tarkka tieto, missä mennään, mitä tulevaisuus tuo tulles
saan. Eikä ollenkaan sitä, että vielä vaikeutetaan heidän henkistä puol-
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taan. Potilaat enimmäkseen haluaisi puhua syöpään liittyvistä asioista ja 
selvittää, mitä tämä sairaus on ja sitä kautta vasta pudotetaan sinne psyyk
kiseen puoleen." (Pänkäläinen, erikoissairaanhoitaja) 

Sairaalavaiheen aikana potilaat saavat oman hoitajan, jonka kanssa 
tilannetta selvitetään. Potilaat haluavat puhua syöpään liittyvistä hoi
dollisista asioista ja vasta myöhemmin itse kokemuksellisista tekijöistä. 
Potilaalle pyritään järjestämään aikaa, mutta kiireen keskellä ei tahdo 
aina olla kaikkeen tarvittavaan mahdollisuuksia. 

"Kyllä mä aina välillä tunnen, että pitäisi olla enemmän aikaa ja voimia. 
Kyllä me pyritään aina tämä uusi potilas ottamaan tuonne perälle ja 
keskustelemaan tämän potilaan kanssa ja joskus on oikein hyviä tilantei
ta." (Räsänen, osastonhoitaja) 

5.3 Potilastukitoiminta 

Suomen Syöpäyhdistys perustettiin vuonna 1936. Syöpäyhdistys tarttui 
syövän vastustamistyöhön siinä vaiheessa, kun valtiovalta ei vielä us
kaltautunut mukaan. Aluksi syöpäjärjestöt perustivat syövänhoitolaitok
sia. Varsinaisesti syöpäjärjestöt aktivoituivat 1950-luvun puolivälin paik
keilla, jolloin perustettiin maakunnallisia syöpäyhdistyksiä. Suomen 
Syöpäyhdistyksen Oulun osasto perustettiin vuonna 1957 ja samaan ai
kaan Pirkanmaan osasto. 

Maakunnalliset syöpäyhdistykset järjestävät tiedotus-, koulutus-, 
tutkimus- ja terveyskasvatustoimintaa sekä rahakeräyksiä ja seulontatut
kimuksia tavoitteena estää syövän eteneminen ja saattaa syöpää koske
vaa tietoutta mahdollisimman monen henkilön ulottuville. 

Jyväskylän Syöpäyhdistys perustettiin vuonna 1971. Toimintaan 
sisältyy ennaltaehkäisevien seulontatutkimusten järjestäminen, poliklii
ninen syövän tutkimus ja terveysvalistustyö. Yhdistys on järjestänyt 
vastasairastuneille kuukausittain toistuvia luentoiltoja. Usein on myös 
erityisiä luentosarjoja syöpään liittyvistä asioista. Aika ajoin on toteutet
tu terveydenhuoltohenkilöstöön kohdistuvaa koulutusta yhteistyössä 
Keski-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston ja Keski
Suomen sairaanhoitopiirin kanssa. Koulutuksen tavoitteena on ollut 
antaa uusinta tietoutta syövästä ja tiedottaa oman alueen palveluista 
terveyden- ja sairaanhoidon parissa työskenteleville, jotta nämä puoles
taan voisivat viedä tietoa eteenpäin. Terveyskeskuksissa on järjestetty 
koulutustilaisuuksia tarpeen mukaan. Terveydenhuolto-oppilaitoksessa 
opiskeleville on pidetty luentoja yhdistyksen toiminnasta, sillä on tär
keää, että jokainen terveydenhuollon alalla työskentelevä tietää niistä 
osatakseen neuvoa niin potilaita kuin muitakin palveluiden piiriin. 
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Ajanmukaisia julkaisuja levitetään sairaaloihin, terveyskeskuksiin, työ
terveyshuoltoon ja muihin julkisiin tiloihin, jotta ne ovat kaikkien saata
villa. Yhdistyksen tiloissa järjestetään myös erilaista ryhmätoimintaa: 
tupakastavieroitusryhmiä, terveet elämäntavat -kursseja ja erilaisia ter
veyskasvatustilaisuuksia. On myös viikoittain tai kuukausittain tois
tuvia kerhoja: avanneleikattujen ja nuorten syöpäpotilaiden kerho, 
"Peukku" eli syöpää sairastavien lasten vanhempain kerho ja kurkku
syöpäpotilaiden kerho. 

Syövän varhaistoteamisen edistämiseksi Keski-Suomen Syöpäyh
distys on perustanut syöpäpoliklinikan. Mammografiaan perustuvia 
rintasyöpäseulontoja on toteutettu. Poliklinikalla on myös mahdollisuus 
käydä yksityisesti mammografiatutkimuksessa. Tietokonetomografian 
käyttö syöpätutkimuksissa lisääntyy koko ajan. Poliklinikalla on kaksi 
syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäriä ja kaksi kirurgian erikoislää
käriä. 

Poliklinikalla on myös neuvonta-asema, jonka palvelut ovat 
käyttäjälle ilmaisia. Neuvonta-asemalla palvellaan kaikkia syöpätie
toutta tarvitsevia: niin potilaita ja heidän perheitään kuin terveitäkin. 
Palveluita antavat esimerkiksi avannehoitaja, psykologi ja terveydenhoi
taja. Poliklinikalla on myös rintaproteesin välitystä. 

Saattohoitotyötä kuolevan syöpäpotilaan kotihoidon tukemiseksi 
kehitellään yhteistyössä Keski-Suomen keskussairaalan kanssa. Yhdistys 
osallistuu sairaanhoitajan palkkauskustannuksiin silloin, kun tilanne 
vaatii yöllä ja viikonloppuisin ammattihenkilöä kotiin. Potilas voi näin 
olla pitempään kotona, jopa kuolla kotona. Yhdistys on myös hankkinut 
kipupumppuja ja muita tukivälineitä kotikäyttöön. 

Suomen Syöpäyhdistys yhteistyössä maakunnallisten syöpäyh
distysten kanssa järjesti vuonna 1990 erityisen varainhankintakeräyksen 
"Estä syövän leviäminen". Sen tarkoituksena oli lisätä syöpätietoutta ja 
hankkia rahaa tieteelliseen tutkimustyöhön. Keski-Suomen Syöpäyh
distyksen maakunnalliset keräyskohteet olivat saattohoitotyö, syöpää 
sairastavat lapset ja varhaistoteamisen edistäminen. 

Maakunnalliset syöpäyhdistykset järjestävät myös kuntoutus- ja 
sopeutumisvalmennuskursseja, joiden tarkoituksena on antaa asiallista 
ja ajanmukaista tietoa syöpäsairauksista ja niihin läheisesti liittyvistä ky
symyksistä. Halutaan antaa valmiuksia eteenpäin elämässä ja tukea 
tilanteessa, joka on uusi ja usein vaikea. Kurssin ohjelma käsittää asian
tuntijoiden pitämiä esitelmiä ja alustuksia, pienryhmätyöskentelyä, 
liikuntaa ja voimistelua, luovaa toimintaa sekä virkistystä eri muodois
sa. Osanottajille myös varataan aikaa keskinäiseen vapaaseen keskuste
luun, tuen antamiseen ja saamiseen. Potilaille ja usein myös omaisille 
kurssit ovat maksuttomia. Rahoituksesta huolehtivat kansaneläkelaitos, 
sosiaalihallitus ja maakunnalliset syöpäyhdistykset. 
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Potilasosasto 

Potilastukitoimintaa varten katsottiin tärkeäksi perustaa myös potilaso
sasto. Suomen syöpäpotilaat ry pyrkii toteuttamaan "potilas potilaalle" 
-tukitoiminnan ajatusta. Potilaiden kesken järjestetään kerhotoimintaa,
virkistystilaisuuksia, matkoja, retkiä ja juhlia.

Jyväskylän Seudun Syöpäpotilaat ry perustettiin vuonna 1972. 
Kaarina Metsäpelto, nykyisin puheenjohtaja, valittiin ensimmäisessä 
perustavassa kokouksessa rahastonhoitajaksi. Sitten vuoden jälkeen hän 
alkoi tavata toisia potilaita. Potilasosaston puheenjohtajana hän on ollut 
viimeiset kolme vuotta. Innokkuus auttaa toisia selviytymään oli olen
naista alkuajan potilastoiminnassa. Yhteistoiminta oli kantava voima. 
Nuoret, vanhat ja jopa ulkopuoliset terveet toimivat syöpäpotilaan ase
man edistämiseksi - ja normalisoimiseksi. 

Toiminnan tavoitteena ovat edelleen syöpäpotilaiden edunval
vonta, auttamistyö sekä potilaiden opastaminen sopeutumisvalmennus
ja kuntoutuskursseille. Ryhmäkerhotoimintaa järjestetään viikoittain ja 
silloin tällöin virkistysmatkoja yksin ja yhdessä Keski-Suomen Syöpäyh
distys ry:n ja toisten alaosastojen kanssa. Potilaita kehotetaan hakeu
tumaan toisten joukkoon, sillä ymmärretään, että yksin ollessa masen
nus saattaa saada ylivallan. Toisten tuella eläminen helpottuu. 

Potilasosaston toiminta onkin osaltaan vaikuttanut siihen, että 
potilaat ovat alkaneet selviytyä yhä paremmin syövän kanssa. Saattaa 
kuitenkin olla, että tulevaisuudessa potilasosaston merkitys muuttuu, 
sillä itsenäistymistä selviytymispyrkimyksissä on yhä enemmän. 

Yhteyspalvelutyö 

Syöpäyhdistys on kouluttanut yhteyspalvelutyöntekijöitä rin
tasyöpäpotilaille ja avanneleikatuille. Yhteyspalvelutyöntekijä on henki
lö, joka saman sairauden kokeneena on toipunut siitä sekä fyysisesti 
että psyykkisesti ja haluaa olla auttamassa vasta sairastuneita kohtalo
tovereitaan vaikean alun yli. Yhteyspalvelutyöntekijä ei puutu sairaan
hoidollisiin asioihin vaan tukee toisia saman sairauden läpikäyneenä. 

Vuonna 1978 Keski-Suomen Syöpäyhdistys aloitti alueellaan 
neljä kuukautta kestävän sopeutumisvalmennuskokeilun. Tarkoitus oli 
sittemmin laajentaa sitä muualle maahan. Jyväskylän aluetta pidettiin 
edistysmielisenä seutuna, ja siksi sopeutumisvalmennuskokeilu aloitet
tiin täällä. Rintasyöpäpotilaiden joukko oli tällöin lisääntynyt ja nuoren
tunut. Jokilaakson aluesairaalassa Jämsässä leikattiin kuukaudessa 1-2 
potilasta ja Keski-Suomen keskussairaalassa nelisen potilasta. Vuosittain 
alueella todettiin tällöin 60-70 rintasyöpätapausta. Leikkauksen jälkeen 
monet asiat askarruttivat mieltä. Naiset kaipasivat tukea ja ymmärtä
mystä. Tukitoiminta katsottiinkin nyt tärkeäksi. Periaatteena tukitoi-
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minnassa oli, että samanlaisen leikkauksen kokenut otti yhteyttä toiseen 
leikattuun potilaaseen. 

Liikunnan opettaja Satu Pöyhönen oli kokeilun ensimmäisiä yh
teyshenkilöitä. Vuoden 1978 kirjoitelmassa (Kuotila 1978, 83-86) maini
taan, että Satu Pöyhönen itse sairauden kokeneena oli henkilö, jonka 
ulkoisesta olemuksesta ei voinut päätellä, että hän oli läpikäynyt vaka
van sairauden ja voittanut sen myös henkisesti. Hän oli tyylikkäästi pu
keutunut upeahiuksinen hoikka nainen, joka pursui elämäniloa ja hy
väntuulisuutta. Hän oli valoisa, lämmin ja huumorintajuinen. Hänessä 
ei ollut jälkeäkään masentuneisuudesta, haluttomuudesta tai epävar
muudesta. Päinvastoin hän oli reipasryhtisenä itsevarma, elämänmyön
teinen ja lämpimän ymmärtäväinen. Kirjoitelmassa todetaan tämän 
olevan osittain tulosta syvällisestä kokemuksesta ja elämänjärkytyksestä, 
jolloin elämää on jouduttu arvioimaan uudelleen. Potilaiden tukitoimin
taa toteutettiin sairaalan kautta. Leikatulta potilaalta kysyttiin, haluaako 
hän tavata yhteyshenkilön, ja jos hän suostui, sairaalasta soitettiin tälle. 
Yhteyshenkilö tuli tapaamaan potilasta, keskustelemaan, kertomaan 
omista kokemuksista, kuuntelemaan potilaan huolia ja tuomaan tuliais
pakkauksen (kuntoutuspallo, hyppynaru, kevytproteesi ja opaslehtinen). 

Tavoitteena oli rohkaista potilasta ja saada hänet huomaamaan, 
että elää voi ilman rintaakin. Voi tehdä kaikkea, mitä ennenkin ja elää 
samalla tavalla kuin aikaisemminkin. Voi pitää ystävänsä, harrastuk
sensa ja työnsä. Syöpäpotilaana ei tarvinnut olla millään lailla leimautu
nut. Potilaalle kerrottiin, että monesti sairastumiskokemus muuttaa 
elämän jopa kypsemmäksi ja syvällisemmäksi; oppii arvostamaan asi
oita, joita ennen piti itsestään selvinä. 

Potilasta tuettiin niin paljon kuin mahdollista. Mutta Pöyhönen 
toteaa, että jo tällöin potilasta ohjattiin omakohtaisesti selvittelemään surun
sa. Potilaan oli opittava elämään sairautensa kanssa. "Vaikka ihminen on 
menettänyt jotain itsestään, elämä jatkuu kuten ennenkin. Läheisille ei 
merkitse mitään se, millainen ulkonaisesti on. Heille on tärkeintä, että 
on olemassa, elää heidän lähellään ja rakastaa heitä. Jokaisesta itsestään 
ja vain itsestä riippuu muiden suhtautuminen eikä suinkaan siitä, mitä 
on tapahtunut." kertoo Satu Pöyhönen (Kuotila 1978, 86). 

Liikunnan ohjaajana Pöyhönen korosti kuntoutuksen merkitystä. 
Hän neuvoi, että jokaisen olisi uhrattava päivittäin 5-10 minuuttia voi
misteluun, jotta käsi saadaan toimimaan täydellisesti ja käden liikku
vuus palautumaan. Potilaalle annettiin opaslehtisiä, ja kerrottiin, että 
hänen tuli ymmärtää elämän jatkuvan kuten ennenkin perheen ja ystä
vien keskuudessa. Harrastuksia ei pitänyt lopettaa, ei etenkään liikun
taa, vaan oli hyvä kuntouttaa itseään jopa päivittäin. Lepoa ei silti tullut 
laiminlyödä. Auringonotosta ja raskaiden kantamisista varoiteltiin. 
Mutta huolelliseen ulkonäköön tuli kiinnittää huomiota, sillä sen katsot
tiin edistävän mielialaa. Pienin käytännön ohjein potilaan olotilaa pyrit
tiin lehtisen avulla kohentamaan. 
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Pöyhönen (1985) painotti myös taistelun mielialan merkitystä 
sairaudesta toipumisessa sekä tiedon tärkeyttä kokemisen hallitsemises
sa. 

Rintasyöpäpotilaiden yhteyspalvelutoiminnasta tehtiin sittemmin 
tutkimus (Suomen Syöpäyhdistys 1983). Tässä todettiin, että yhteyspal
velutyöntekijän käyntiä pidettiin myönteisenä ja tärkeänä osana poti
laan kuntoutusta. 

Syöpärekisteri ja syöpälehti 

Vuosi 1950 oli erityisen merkittävä siksi, että tällöin klinikoiden kehittä
mistyö alkoi. Sitten perustettiin syöpärekisteri (1952) ja alettiin julkaista 
Syöpälehteä (1953). 

Syöpärekisterin perustaminen oli lähtökohta systemaattiselle 
syöpätapausten rekisteröinnille Suomessa. Syöpärekisterin tarkoituksena 
oli syövän yleisyyttä koskevien tilastojen tuottamisen lisäksi toteuttaa 
aktiivisesti syöpätauteihin kohdistuvaa tilastollista ja epidemiologista 
tutkimustyötä. Se antoi myös aineistoa ja asiantuntija-apua ulkopuo
lisille tutkijoille. Suomen Syöpärekisterin toiminta-ajatuksen mukaan 
syöpätietojen keruun ainoa oikeutus on, että saatuja tietoja myös käyte
tään monipuolisesti hyväksi. Syöpätautien yleisyyden tunteminen on 
tärkeää, jotta voitaisiin arvioida syövän toteamiseen ja syöpäpotilaiden 
hoitoon ja kuntoutukseen tarvittavien voimavarojen suuruutta ja laatua 
(Syöpätautien tutkimussäätiö 1989, 9). 

Syöpälehteä alettiin siis julkaista vuonna 1953. Tällöin kirjoitel
tiin syövän hallintakeinoista, syövän synnystä, ehkäisystä ja hoidoista. 
Ensimmäisessä syöpälehdessä olleessa pääkirjoituksessa "Syövän torjun
ta - Kampen mot kräfta" Arno Saxen, Suomen Syöpäyhdistyksen pu
heenjohtaja, totesi seuraavasti: "Syöpätaudit ovat ihmiskunnan pahim
pia vitsauksia. Niiden voittamiseksi tehdään sivistyneessä maailmassa 
tarmokasta työtä." (Saxen 1953,1). Saxen mainitsee, että vielä ei ollut 
syövän koko arvoitusta ratkaistu, mutta jo silloin tauti pystyttiin usein 
parantamaan. 

Syöpävalistus oli yksi Suomen Syöpäyhdistyksen päätehtäviä. 
Tehtävänsä suorittaakseen yhdistys päätti perustaa oman lehden. Leh
den välityksellä pyrittiin levittämään niin yhdistyksen jäsenille kuin 
kaikille muillekin oikeaa, asiallista ja rauhoittavaa tietoa syöpätauteihin liitty
vistä kysymyksistä. Syöpätaudit olivat tulleet vuosi vuodelta yleisimmiksi 
Suomessa kuten kaikkialla muuallakin. Tuberkuloosi, joka siihen asti oli 
kuolemantauti, muuttui syöpään nähden päinvastaiseksi: vuonna 1927 
kuoli tuberkuloosiin 15 % kaikista kuolemantapauksista ja syöpään 4,5 
%, kun taas vuonna 1952 syöpätauteihin kuoli 15 % ja tuberkuloosiin 5 
%. Syöpää piti alkaa vastustaa, sillä siitä oli tullut merkittävä yhteiskun
nallinen ongelma. Taistelumieltä tuotiin esiin Syöpälehdessä. 
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Tietoa syöpäsairauksista levitettiinkin 1950-luvulta alkaen järjes
telmällisesti. Suuri huolenaihe 1950-luvun alussa oli Sakari Mustakallion 
Helsingin Sädehoitoklinikan johtajan ja Syöpäyhdistyksen puheenjohta
jan mukaan erikoiskoulutetun henkilökunnan ja erikoishoitopaikkojen 
puute. Sittemmin sädehoitoklinikoita ja sairaskoteja perustettiin syö
päyhdistyksen aloitteesta. Mutta kansassa säilyi epävarmuus siitä, oliko 
syövän parantaminen edes mahdollista. Syöpäyhdistyksessä oltiin huo
lissaan syöpään liittyvistä harhakäsityksistä, joita kansan keskuudessa 
oli, sillä ajateltiin, että näistä oli tuhoisia seurauksia. Pahinta oli, ettei 
tautia ymmärretty hoidattaa, ennen kuin hoidolle sovelias ajankohta oli 
ohi. Siksi Syöpälehteä käytettiin kanavana tiedon lisäämiseksi ja harha
käsitysten poistamiseksi. 

Syöpälehti oli sittemmin lakkautunut useaksi vuodeksi. Finlands 
Röda Kors -lehdessä (1954-1959) kirjoiteltiin jonkin verran hoitolaitos
ten perustamisesta. Potilaiden kokemuksista ei vielä tässä vaiheessa 
kirjoiteltu mitään. Terveystyö-lehden (1962-1968), jolla nimellä Syöpä
yhdistyksen julkaisu uudelleen alkoi ilmestyä, tavoitteeksi asetettiin 
edelleen oikean, asiallisen ja rauhoittavan tiedon levittäminen syöpä
tauteihin liittyvissä asioissa. Ja edelleen pääkirjoittaja toteaa, että "syö
pätaudit ovat ihmiskunnan pahimpia vitsauksia" ja että "työ niiden 
aiheuttamien tuhojen vähentämiseksi on vielä monesti epätoivoista 
taistelua ylivoimaista vihollista vastaan". Mutta nyt "viimeisten vuosi
kymmenien kehitys antaa kuitenkin aihetta valoisiinkin toiveisiin", sillä 
"uupumaton valistustyö kansan keskuudessa sekä pitkäaikainen aherrus 
tutkijoiden laboratorioissa ja sairaaloissa on pala palalta vähentänyt sai
rauden tuhoisuutta". Todetaan myös, että jo silloin olisi voitu "otollisis
sa olosuhteissa" parantaa ainakin puolet. Monien syöpälajien hoitotulok
set olivatkin 60-luvun alussa ilahduttavat (Mustakallio 1962, 1). 

Mutta pian alettiin olla huolestuneita siitä, että kansa tiesi edel
leen hyvin vähän niin kehostaan ja sielustaan kuin sairaudestaankin. 
Huolestuneisuutta lisäsi se, että joukkotiedotusvälineet olivat alkaneet 
korostuneesti ilmentää syöpään liittyvää mystiikkaa. Erityisesti Unnerus 
(1966, 4-7) oli huolissaan lääketieteen ulkopuolisista kansanparantajista, 
joiden luo mystiikan sokaisemat potilaat saattoivat hakeutua. Näiden 
hoitotuloksethan olivat hänen mielestään psykologisten kontaktien 
mahdollistamia: stressi synnyttää vaivoja, jotka voivat kadota, jos stressi 
pääsee laukeamaan. Toisaalta hän ajatteli, että potilas menee kansan
parantajan luo, jos lääketieteellinen hoito ei auta tai jos lääkärillä ei ole 
riittävästi aikaa keskustella potilaan kanssa. Olihan potilaalla suuri 
tarve purkaa sydäntään, Unnerus totesi. Hoito 1960-luvulla ei vielä ollut 
niin kehittynyt kuin nykyisin, ja toisaalta potilaat eivät tienneet edes 
niistä paranemismahdollisuuksista, joita tällöin jo oli. Siksi he saattoivat 
uskoa mystisiin kirjoitelmiin. Lääkärit eivät vielä tänä aikana olleet 
kovin harjaantuneet välittämään tietoa potilaalle, eikä syövästä uskallet
tu juurikaan puhua, ja diagnoosin kertomistahan vasta opeteltiin. 
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Mystiikkaa Unneruksen mukaan olivat lisäämässä 1960-luvulla 
ihmeparannukset, uudet lääkkeet, hämmästyttävät hoitomenetelmät, 
uudet lääketieteelliset tekniset voitot ja kemialliset keksinnöt, joista 
joukkotiedotusvälineet, lehdistö, radio ja televisio välittivät tietoa niin 
hyökkäävän painokkaasti, että Unnerus pelkäsi syöpäpsykoosin herää
mistä kansassa. Hän ajatteli, että yksityisen ihmisen sielu ei ehtisi seu
rata mukana kehityksessä. Häntä huolestutti, kun kaikilla ei ollut kou
lutusta ymmärtää niitä vaikeita ongelmia, joita asioihin sisältyi. Kansan
omaiset mystiset selitykset saattoivat saada vallan, sillä kansalla saattoi 
olla erityinen mieltymys mystiikkaan, jota sitten "joukkotiedotuspuoska
ri" käytti hyväkseen paisuttamalla, värittämällä ja korostamalla halu
amaansa linjaa (Unnerus 1966, 4-7). Syöpäpropagandaa harrastettiin, 
sillä syövällä hankittiin rahaa. Kirja tai lehti, joka sisälsi ihmeparannuk
sen tai surullisen syöpätarinan, myi hyvin sensaatiouutisensa tähden. 
Samalla se kuitenkin ylläpiti tai lisäsi pelkoa. 

Varsinaisesti syövän kokemisen hallintaan tähtäävää valistustyötä 
ei ollut Syöpälehdessä ennen vuotta 1970, sillä potilaat ja ammattilaiset 
alkoivat kirjoitella vasta tällöin syövän kokemiseen liittyvistä asioista. 
On kuitenkin vuodelta 1962 eräs kirjoitelma, jossa Keski-Suomen hoi
tokodin ylihoitaja Maija-Liisa Nakari tuo esiin potilaan tyyneyttä ja 
asiallisuutta suhtautumisessa syöpäsairauteen (Nakari 1962, 15). Sittem
min kokemuksista alettiin kirjoitella, mutta nyt ammattilaisten taholla 
mystistä kriisikokemista korostaen. Lukuisissa psyykeaiheisissa kirjoitel
missa tuotiin esiin syöpään sairastumisen kriisikokemista ja tähän liitty
vää surutyön vaiheiden tulkintaa. Tämä saattoi nostattaa uudenlaista 
mystiikkaa syövästä. Kuitenkin potilaiden taholla kirjoitelmat olivat 
alusta alkaen päinvastaisia: selviytymistä korostavia kokemisen tulkin
toja. Ristiriitaa saattaa selittää se, että ammattilaisten kirjoitelmat olivat 
ainakin osittain dramatisoituja aikakauden psykologisen hengen mukai
sesti. Toisaalta potilas saattoi kokea tilanteen hämmentävänä ja saattoi 
jopa ylikorostuneesti tuoda esiin selviytymisen kokemusta. Kuten myös 
taisteluhenkeä ja taistelumieltä syöpää ja masennusta vastaan. Kriisiko
kemisen hallitsevuus näkyy Syöpälehden tulkinnoissa aina 1990-luvulle 
asti, jolloin kokemisen kirjoitelmat kaikkinensa katosivat lehdestä. 

Lehden nimi muuttui vielä kaksi kertaa: Syöväntorjuntatyö
Kampen mot kräfta (1969-1978) ja Syöpä-Cancer (1978-). Mutta perus
sävy: taistelu syöpää vastaan sekä oikean, asiallisen ja rauhoittavan 
tiedon välittäminen säilyi. 

Syöpälehden välityksellä pyrittiin poistamaan syövän mystisyyt
tä. Mystisyyshän oli tietämättömyyttä, epärealistista tietoa syövästä, 
hoidoista ja kokemisesta, epävarmuutta, joka pani kuvitteelliset ajatuk
set ja tunteet liikkeelle. Asiallisen tiedon lisääntyessä mystisyys saman
aikaisesti katosi. Aluksi lääketieteen asiantuntijat kirjoittivat syövästä 
vähän, jotta ei muodostuisi syöpäpsykoosia tai hysteriaa. Sittemmin 
asiantuntijat ajattelivat, että syöpäpelon lisääntymisen uhallakin tietoa 
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piti levittää. Asiallisen tiedon lisääminenhän juuri edistäisi asiallista 
suhtautumistapaa, totesi Unnerus (1972, 2). 

Syöpälehden välityksellä tehtiin terveysvalistustyötä. Lääketie
teellisestä edistyksestä syövänhoitoalalla kirjoiteltiin systemaattisesti ja 
perusteellisesti. Hoitolaitosten perustamisesta, erilaisista syöpämuodois
ta, hoitomenetelmien kehityksestä ja parannettavuudesta esitettiin yksi
tyiskohtaisia tulkintoja. Ravinnon merkityksestä ja nautintoaineista 
erityisesti tupakan vaarallisuudesta tiedotettiin. Tietoa syövästä saivat 
kuitenkin lähinnä syöpäpotilaat, sillä yleensä vain he hankkivat Syöpä
lehden. Muun väestön syöpätietous oli edelleen vähäistä, kunnes sitten 
joukkotiedotusvälineissä alettiin enenevästi tuoda esiin syöpään liittyviä 
asioita. Syöpälehdellä on kuitenkin ollut merkittävän realistava vaikutus 
syövän kulttuurisen kuvan muodostamisessa ja syövän kokemisen 
muutoksessa. 

Kokemuksellistuminen 

Kaiken kaikkiaan hoitotyö, syöpäyhdistyksen tukitoiminta ja Syöpälehti 
suuntautuivat tautikeskeisestä kokemuskeskeiseen syöpäkäsitykseen. 
Hoitotyö muuttui potilaan kokemuksia huomioon ottavaksi niin, että 
varsinainen hoitotyö saattoi ajoittain tämän vuoksi hämärtyä käsityksis
sä. Syöpäyhdistyksen tukitoimintaa järjestettiin potilaan selviytymisen 
tukemiseksi, ja Syöpälehteä käytettiin hoitotiedon ja terveysvalistuksen 
välittämiseksi sekä syövän kokemuksellisen luonteen ymmärtämiseksi ja 
hallitsemiseksi. 



6 KÄSITYSTEN MUUTTUMINEN JA 
"VANHAN PARADIGMAN 
MURTUMINEN" 

Modernisoitumispyrkimyksiä alkoi olla suomalaisessa yhteiskunnassa 
1960-1970-luvulla yhä enemmän. Nämä näkyivät sodanjälkeisen teolli
suusyhteiskunnan uudenlaisen elämäntavan muodostumisessa. Moder
nisoitumista alettiin myös tulkita. Tulkinnoissa keskeisiä käsitteitä olivat 
yksilöllisyys, rationaalisuus ja vapautuminen: pyrittiin vapautumaan 
tradition käytännöistä vallitsevaa tilannetta rationalisoimalla; pyrittiin 
myös yksilöllisyyteen ja uuden elämäntavan sekä suhtautumistavan 
muodostamiseen (Jallinoja 1991, 50). 

Rationaaliselle suhtautumis- ja elämäntavalle on tunnusomaista 
tehokkuus, uudistusmyönteisyys, muutoshalukkuus, suunnitelmallisuus 
ja erilaisuuden sietäminen. Mutta modernisuuspyrkimykset eivät lopul
ta johtaneet tähän, sillä niistä itsessään tuli uusia ongelmia, jolloin mo
dernisuus alkoikin hallita yksilöitä. Teknologian kehityksellä oli mer
kittävää hyvinvoinnin lisäystä, mutta samalla se toi ongelmia, esimer
kiksi saasteet, massakulttuurin ja monimuotoisen "yhteiskuntaoravan
pyörän". Oli sopeuduttava vallitseviin toimintalinjoihin, vaatimuksiin ja 
elämäntapaan, oli osattava olla tehokas ja uudistusmielinen sekä oli 
jatkuvasti muututtava modernisoitumisen etenemisen mukaan. Tämän 
johdosta yksilöllisyys, rationaalisuus ja vapaus alkoivatkin olla kyseen
alaisia. 

Modernin ajan ilmiöt - yksilöllisyyden, rationaalisuuden ja va
pauden pyrkimykset - ilmenivät myös syövän alueella. Tieteellisen ra
tionaalisuuden lisääntyessä hoitostrategioita kehiteltiin. Parannettavuu
den lisääntyessä vapauduttiin syövän hallitsevuudesta, mutta samanai
kaisesti luotiin uutta sitovuutta: kriisiteorioita syövän kokemisesta. Näi-
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den avulla potilaan kokemista voitiin jäsentää - mutta myös hallita. 
Syöpä saikin 1970-luvulla psykologisen kokemisen luonteen, kun 

mystisiä kriisiteorioita alettiin soveltaa käytännössä. Piia Jallinoja (1992, 
25) kirjoittaa Syöpälehdessä tämän ajan psykologisesta hengestä tode
ten, että monet tutkijat nimittävät 1970-luvulta alkanutta ajanjaksoa
"psykologiseksi aikakaudeksi". Tämä tarkoittaa niin äärimmäisiä yksilö
keskeisiä populaaripsykologioita kuin vähitellen koko väestön arkipu
heeseen leviävää psykologista sanastoa. Nämä suuntaukset saattoivat
esiintyä kuitenkin Suomessa lievempinä kuin esimerkiksi Yhdysvallois
sa.

Kun lisäksi yhteiskunnalliset toimet alkoivat uhata terveydellisiä, 
hoidollista sekä toimeentulohyvinvointia, tulivat yksilöllisyys, rationaa
lisuus ja vapauspyrkimykset uhanalaisiksi myös syövän alueella. 

6.1 Uusien teemojen tulo 

Aluksi 1970-luvulla opeteltiin sopeutumista. Potilaiden tuli sopeutua 
syöpään ja käydä läpi kriisikokemisen vaiheet: sokki, viha, kieltäminen, 
kaupankäynti, masennus, ahdistus ja vähittäinen nouseminen. Tavoit
teena oli yksilöllinen kokemisen määrittely, mutta yhdenmukaistuneet 
käsitteet kokemisen vaiheista estivät lopulta yksilöllisyyden. Potilaat 
eivät vapautuneet itsemäärittelyyn, sillä heille tarjottiin todellisuusku
vaa institutionalisoituvista tulkinnoista. 

"Syöpäpotilaat"-kategoria yhdenmukaisti järjestelmänä potilaita, 
kun syöpään liittyvät käsitteet luonnehdittiin koskemaan kaikkia syöpä
potilaita. Luokkien, roolien ja yleisten periaatteiden yhdenmukaistava 
vaikutus oli kuitenkin lopulta yksinkertaisesti kahlitsevaa. 

Tietoa kriisikokemisesta ja sopeutumisesta välitettiin institutio
naalisesti valmiina syöpälehdissä, kirjallisuudessa, tutkimuksissa, hoi
don alueella, syöpäjärjestöjen toiminnoissa sekä terveydenhuollon oppi
laitoksessa. Sitä tuli soveltaa kokemismaailmaan sellaisenaan. Tieto oli 
uutta, mutta tieto ei tullut kokemuksen kautta jatkuvasti testatuksi ja 
valikoiduksi. Eikä tieto vielä tässä vaiheessa ollut järjestelmällistä hoi
don tietoa vaan kriisiteorioiden tietoa, joissa kokemukset luokiteltiin. 
Siksi tiedosta tuli ajan mittaan itseään toistava uusi tradition myytti, 
josta oli vapauduttava. 

Kriisiprosessia nimitettiin surutyöksi: ajateltiin, että sairastuttu
aan potilas alkaa tehdä surutyötä. Teorioita kehiteltiin aktiivisesti 
1970-1980-luvulla sekä Amerikassa että Euroopassa. Elisabeth Kiibler
Rossin teoria (1970) oli näiden perusta. Niissä käsiteltiin kielteisiä tun
teita: viha, kieltäminen, depressio, ja ajateltiin, että ne ajan mittaan 
surutyöprosessin vaiheiden edetessä katosivat. Tärkeänä pidettiin, että 
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kaikki kävivät tätä prosessia eikä ollut mitään keinoa sen ohittamiseksi. 
Eräässä vuodelta 1980 olevassa eurooppalaisessa tutkimuksessa, 

jossa Pohjoismaat ovat mukana, surutyöskentelyn vaiheet esitetään 
puolustusmekanismina (Wulliemier 1980, 19). Tässä palattiin jopa var
haiseen aikaan ja todettiin sairauden syyksi vaikeat psykososiaaliset te
kijät. Erityisesti kaksi vuotta aiemmat tapahtumat - rakastetun henkilön 
menetys, akuutit työvaikeudet ja avuttomuus - olivat näitä tekijöitä. 
Niiden ajateltiin vaikuttavan myös henkisiin sairauksiin ja sydän
sairauksiin. Yksilö loi itse sairautensa ratkaisuna ongelmiinsa. Toisessa 
1980-luvun tutkimuksessa (Levitan, L., Levitan, H., & Levitan, M. 1980, 
627-631) depressiolla katsottiin olevan suora vaikuttava suhde syöpään
muiden syytekijöiden ohella, skitsofrenialla kuitenkin käänteinen suhde.

Yleisesti 1970-1980-luvulla tilannetta tulkittiin vastakkaisesti: 
aiemmat psyykkiset sairaudet eivät välttämättä johtaneetkaan syöpään 
vaan lisäsivät syövän kriisikokemista. Amerikassa kriisikokemisen käsit
telyyn luotiin avuksi vahva psykososiaalinen ja terapeuttinen tukiver
kosto. Ranskassa potilastukitoimintaa järjestettiin amerikkalaisen mallin 
mukaan, mutta muualla Euroopassa terapeuttisiin tukitoimiin ei kiinni
tetty kovinkaan huomiota. Potilaskeskeiset syöpäjärjestöt tosin työsken
telivät potilaan aseman parantamiseksi. Suomessa kriisiteoriaa ovat 
käsitelleet Kirsti Aalto (1986), Kalle Achte & Maija-Liisa Vauhkonen 
(1972), Kalle Achte, (1977), Kalle Achte & Maija-Liisa Vauhkonen, Olavi 
Lindfors & Markku Salokari (1985), Harri Helle (1986), Päivi Hietanen 
(1989, 1991a, 1991b), Päivi Hietanen & Anneli Vainio (1990), Päivi Hieta
nen & Ulla-Kaija Lammi (1991), Päivi Hietanen & Veikko Aalberg 
(1992), Kaisa Krause (1987), Marianne Neuvonen (1991). 

Usein tulkitsijat olivat etenkin syöpälehtien palstoilla yksittäisiä 
kirjoittajia tai psykiatreja ja psykologeja, mutta joukossa oli myös lääkä
reitä ja pastoreita. Kriisiteorioita sovellettiin sittemmin lukuisiin tervey
denhuollon alueella toteutettaviin tutkimuksiin (esim. Ulla Perko, Ester 
Marin & Terttu Pänkäläinen 1989; Paula Airikka, Pirjo Kotamäki & 
Marjatta Nyström 1993). Teoriamalli oli ensi sijassa ulkomaista lainaa. 
Achte & Vauhkonen julkaisivat ensimmäisen varsinaisen määritelmän 
syövän kokemisesta Syöpälehdessä vuonna 1972. Sittemmin hän teok
sessaan vuonna 1985 selvitteli perusteellisesti syövän kriisikokemisen 
vaiheita. Myös syövänhoidon oppikirjassa vuodelta 1992 kuvataan syö
vän kokemisen kriisivaiheet, mutta nyt jo modernimmin kuin aiemmin. 
Psykiatrista apua kuitenkin tarjotaan tähän tilanteeseen avuksi (Hieta
nen & Aalberg 1992, 541). 

Ennen Achte & Vauhkosen kirjoitelmaa (1972) ei kriisiteorioita 
Syöpälehdessä ollut. Oli kuitenkin kirjoitelma vuodelta 1966, jossa New 
Yorkin yliopiston psykologisen tutkimuskeskuksen johtajan Morton 
Bard (1966, 8-17) kertoo, että Memorial Sloan-Ketteringin syöpäinstituu
tin tutkimukset ovat osoittaneet syöpäpotilaan elävän usein vaikean 
stressin, henkisen paineen alaisena. Useimpien mielestä syöpä merkitsi 
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pitkäaikaisen sairauden, kärsimyksen ja kuoleman uhkaa. Ja vaikka 
syöpää jo 1960-luvulla pystyttiin hoitamaan, niin hoidon jälkeen oli 
usein vaikeaa vapautua ajatuksesta, että sairaus saattaisi uusiutua. Mut
ta Bard itse oli havainnut, että sairastumiskokemuksen stressi-ilme oli 
usein heijastus vaikeasta elämäntaustasta ja puutteellisesta tiedosta. 
Hänen mukaansa elämäkerrallinen kokemus vaikutti syövän kokemiseen: 
sillä aiempi henkinen paine mutta myös epärealistiset tiedot vai
keuttivat sitä. Hän ymmärsi myös, että asiallinen tieto sekä potilaan 
kanssa käydyt keskustelut vapauttivat pelosta. Lääkärit, sairaanhoitajat 
ja sosiaalihoitajat sairaalassa auttoivat tässä potilasta. 

Vaikka Bard korosti elämäkerrallista kokemusta sairauden hallit
semisessa, hän ei sano sen välttämättä määräävän, miten potilas koki 
sairastumisensa. Ja toisin kuin kriisiteorioissa, hän ajatteli, että tiedon ja 
tiedostamisen avulla kokemiseen pystyttiin myös vaikuttamaan. Lääkä
reille hän antoi neuvoja siitä, kuinka heidän tuli olla taitavia ja kiinnos
tuneita potilaasta kertoakseen riittävästi, sillä potilas halusi tietoa, joka 
voisi ohjata häntä menettelemään oikein. Potilasta oli käsiteltävä inhi
millisenä olentona ja hän tarvitsi myös lohdutusta (Bard 1966, 8-17). 

Bardin kirjoitelma on varhaisnäkemys siitä, mikä vasta 1990-lu
vulla alkoi toteutua. Aiemmin psykologiset kriisikokemisen ja surutyös
kentelyn tulkinnat saivat vallan. Syövänhoidon ammattilaisia ja potilaita 
alettiin syöpälehden palstoilla opettaa näiden välineiden käyttöön. Ach
te & Vauhkonen kertovat kirjoitelmassaan vuonna 1972, että he pitävät 
syöpään sairastumista elämyksellisenä sokkina, fyysisen terveyden 
uhkana tai kuoleman vaarana ja psyykkisenä katastrofina. Tällöin nor
maali elämäntapa muuttuu, elämän nautinnollisuus rajoittuu, jopa kat
keaa, ja potilas tulee ei-hyväksytyksi, eristetyksi ja ahdistuneeksi (Achte 
& Vauhkonen 1972, 14-15). 

He totesivat kyllä, että psyykkiset oireet, ahdistuneisuus, masen
tuneisuus ja tulevaisuuden pelko häviäisivät muutaman päivän tai 
viikon kuluessa tai ainakin silloin, kun potilas pääsi hoitoon. He jopa 
katsoivat, että aiemmat elämänkokemukset vaikuttivat siihen, miten 
syöpäsairaus koettiin. Mutta jostakin syystä kriisikokeminen sai seuraa
vissa tulkinnoissa dramatisoidun luonteen. Tämän oli hämmästyttävästi 
todennut Unnerus vuonna 1972 sanoessaan, että syövän pelko oli liioi
teltua, sillä kaikista epämääräisistä tiedon levittämisistä huolimatta 
syöpävaaraan suhtauduttiin kansan keskuudessa yleensä asiallisesti -
vaikka joka kuudes vainaja oli syövän uhri (Unnerus 1972, 2). 

Psyyken korostaminen 1970-1980-luvulla antaa vaikutelman 
mystiikan uudesta noususta, nyt psykologisen mystiikan noususta, sillä 
psykologisia kirjoitelmia alkoi olla yhä enemmän. Kirjoitettiin syövän 
pelosta, tarttuvuudesta, taikauskosta ja syöpäkauhusta. Keskinen kertoo 
(1973), että syöpää mustamaalailtiin lehdistössä ja siitä tehtiin tietämät
tömyyden tähden synkkiä juttuja. Kerrottiin syöpään sairastuneiden 
kokevan vihaa, vastenmielisyyttä ja syyllisyyttä. Syöpä ymmärrettiin 
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rangaistukseksi, nöyryytykseksi ja kuoleman uhkaksi. Potilas masentui, 
lamaantui, kävi apaattiseksi, alkoi käyttää alkoholia, ja neuroottiset 
oireetkin olivat ilmeisiä. Achte (1977) korosti potilaiden psyykkisiä 
masennus- ja pelkoreaktioita, ahdistusta, mielenterveyden häiriöitä sekä 
psyykkisen tuen tarvetta. Potilas hänen mukaansa kääntyi itseensä ja 
pyrki minän puolustuskeinoilla torjumaan tietoisuudestaan sairauttaan 
ja ahdistustaan. Potilas kielsi tällöin sairautensa. Arvottomuuden, ma
sennuksen ja avuttomuuden tunteet olivat ilmeisiä Achten mukaan. Sel
viytymiskeinoksi hän esittää keskusteluryhmiä, psykoterapiaa sekä mie
lenterveyden tuki- ja kuntoutusmuotoja. Kyllikki Oksanen kirjoitti 
(1978), että sairaus merkitsi aina jonkinasteista henkistä sokkia, tapahtui 
jyrkkä henkinen taantuminen ja potilas tuli lapseksi jälleen. Hietasen 
(Hietanen & Lammi 1991) mukaan syöpäkokemukseen liitettiin maagi
suutta ja mystisyyttä edelleen 1980-luvulla - jopa 1990-luvulla. Mutta ti
lanne alkoi kuitenkin jo muuttua. 

6.2 Käsitysten kyseenalaistuminen 

Potilaat alkoivat kirjoitella 1970-1980-luvulla kokemuksistaan. Syöpäleh
tien palstoilla oli tänä aikana useita kirjoitelmia, mutta nämä eivät olleet 
kriisi- vaan taisteluluonteisia selviytymiskertomuksia. Potilaat puhuivat 
sakista, joka sairastumisen alussa oli kyllä ollut, mutta josta he olivat 
selviytyneet taistelumielen avulla (esim. Ensio Surma-aho 1972, Sirkka 
Keskinen 1973, Maire Jäppinen 1977, Lea Murto 1982, Kati Kannus 
1989). Voi olla, että vain ne potilaat kirjoittelivat, jotka selviytyivät hy
vin, mutta näitä hyvin selviytyjiä oli jo suuri joukko 1970-1980-luvulla. 
Siksi ristiriita ammattilaisten ja potilaiden näkemysten välillä on ilmei
nen. 

Vuonna 1970 potilas Ensio Surma-aho kehotti syöpäpotilaita 
kuuntelemisen ja tukemisen työhön. Hän kehotti heitä astumaan esiin ja 
tunnustamaan sairautta sairauksien joukossa luonnollisena asiana (Surma
aho 1972, 28). Potilaat kirjoittelivatkin innokkaasti kokemuksistaan syö
pälehdissä aina 1990-luvulle saakka. Tällä 20-vuotisjaksolla he rohkaisi
vat toisiaan selviytymiseen (Keskinen 1973, 4). Ymmärrettiin, että syöpä 
oli kova kokemus, mutta ymmärrettiin myös, että pelon ja masennuk
sen ei pitänyt antaa hallita - syöpää ja masennusta vastaan piti taistella. 
Tunnuslauseena on ollut jopa nykyvuosille asti: "Jos se yhtään minusta 
riippuu, niin minä selviän. On pakko selvitä." Ympäristön ennakkoluu
lot kuitenkin haittasivat selviytymistä. 

"Vaikeinta sairaudessa on ollut päästä sinuksi sairauden kanssa ja tottua 
ihmisten ennakkoluuloiseen suhtautumiseen." (Eriksson & Murto 1982, 
27). 
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"Minä otin sen leikkisältä kannalta vaan. Jos ei leikkiä laske, suru siellä 
tulee puseroon. Toivoisin, että niillä, jotka tätä tautia joutuvat sairasta
maan, pysyisi iloinen luonto. Sekin jo paljon parantaa. Ei tätä kannata 
ottaa surun ja murheen kannalta." (Holopainen 1974, 24). 

Pelokkuutta esiintyi varsinkin 1960-1970-luvulla. Linja-autoissa ja ka
duilla saatettiin julkisesti huudella syöpäpotilaille. Saunat desinfioitiin 
syöpäpotilaan jäljiltä. Tarttuvuutta pelättiin, ja potilaita ei uskallettu 
lähestyä. Syöpä ja potilaat eivät olleet vielä tulleet tutuksi. Tämä vai
keutti potilaiden selviytymistä. Kalevi ja Kaarina Metsäpelto, molemmat 
syöpäpotilaita, kertovat tästä. Kaarina sairastui 1970-luvulla, Kalevi 
1980-luvun lopussa. 

"Silloin alkuaikoina kun sairastuit, kerroit paljon sitä, että eräs sanoi, että 
vieläkö sinä elät. Joku toinen sanoi, että voi kun sä olet vielä näin hyvä
nä, että sä vielä olet hyvän näköinen. Se toistu hyvin usein." (2) 

"Syöpä-sana oli kuin kirosana, ja siitä ei paljon muuta osannut sanoa, se oli 
niin paha sana, kun syövän saa, että se on nyt kuolemaksi tämä tauti. Ei 
ollut mitään tukihenkilöä eikä ystäväpalvelua. Kyllä lähinnä se kipu ja 
tuska pysyi oman kodin seinien sisällä. Ei paljon ulkopuolelta tullut 
apua, koska ei ihmisillä ollut oikein konkreettista kokemusta syövästä 
niin kuin tänä päivänä on." (1) 

"Varmaan se on paha sana se syöpä että niin kuin pelätään. Se on kuin 
saastainen tuo ihminen, että mielellään kauppaa vaikka kiertää. 20 vuotta 
sitten saunatkin desinfioitiin kerrostalossa kun tiedettiin, että syöpäpoti
las asu siellä. Pelättiin, että se tarttuu." (1) 

"Voin kertoa, että meillä eräs vieras tuli harja mukana ja pesi saunan 
ennen kuin meni meidän saunaan." (2) 

"Kyllä sillä lailla suhtauduttiin, että mullakin on yks semmoinen tuttava, 
joka tuli vastaan ja sano mulle, että vieläkö sä noin hyvin voit. Tarkoitti, 
että olet vielä noin hyvän näköinen. Se oli silloin ennen vanhaan, ihmiset 
ei osanneet kohdata syöpäpotilasta ihan luonnollisesti, niin kuin, että 
mikä tahansa muu sairaus." (1) 

Hoidon kehitys, syöpäyhdistyksen valistus- ja tukitoiminta vaikuttivat 
kuitenkin niin, että syöpään alettiin suhtautua avoimemmin ja asial
lisemmin. Syövän pelko väheni ja potilaisiin alettiin tottua, vaikka krii
sikokemista korostettiinkin. Potilaita rohkaistiin olemaan avoimia. Aja
teltiin, että kun silloiset 40 000 syöpäpotilasta toisivat esiin sairauskoke
muksensa, traditionaaliset asenteet varmasti muuttuisivat. Niinpä vuo
delta 1975 on tutkimus, jossa yleinen suhtautuminen potilaita kohtaan 
todettiin enää harvoin kielteiseksi. Vain 5 % tutkituista 2 500 potilaasta 
oli kokenut kielteistä suhtautumista ympäristön taholta. Syövän salaa
minenkin oli erittäin harvinaista. Sitten vuonna 1979 todettiin, että suh
tautuminen syöpään oli muuttunut parempaan, avoimempaan ja asial
lisempaan suuntaan. Näin oli, tarkasteltiinpa asiaa joukkoviestimien, 
potilaiden, omaisten, viranomaisten, lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan 
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kannalta (Elovainio 1979, 14-15). Kun lisäksi 1980-luvun lopulla psyyk
kisen kokemisen korostamisesta luovuttiin, tilanne muuttui entisestään. 

Kertoessaan yhteisössä peittelemättä sairastumiskokemuksesta 
Kaarina Metsäpelto raivasi ennakkoluuloja tuntuvasti. Kun Kalevi Met
säpelto sairastui vuonna 1987, oli jo yleisesti vapaampi ilmapiiri keskus
tella syövästä julkisesti. Tämä kuten tieto, jota hän sai kulkiessaan puo
lison mukana syöpäpotilaiden tilaisuuksissa, auttoi häntä selviytymi
seen. Hän myös aktiivisesti kyseli syövästä. Niinpä sairastumiskokemus 
ei ollutkaan hänelle kovin vaikea. 

"Minä siitä mielestäni selvisin hyvin helposti. Mutta se oli tietysti sen 
takia, että mä olin kulkenut syöpäpotilaiden joukossa tämän 20 vuotta 
Kaarinan mukana. Ja että olen sillä tavalla tutustunut syöpään. Ja missä 
olen syöpää sairastavia miehiä tavannut, niin minä olen kysynyt, että 
mitä syöpää sää sairastat ja mun on jäänyt mieleen, mitä on eturauhas
syövästä puhuttu." (2) 

"Kokemus ei ollut sulle kovin hankala?'' (Haastattelija) 

"Ei, mulle ei ollut ollenkaan kovin suuri tai hankala. Kyllä se tietysti vähän 
niin kuin jysäytti siinä alussa. Mutta minun oli helppo siitä selvitä." (2) 

Sairastuminen tuo kyllä muutosta arkipäivän tavanomaiseen kulkuun ja 
edellyttää sopeutumista tai haastetta tilanteen hallintaan. Sairaus voi 
myös merkitä pysyvää fyysistä ja psyykkistä haittaa, jolloin se voi joh
taa riippuvuussuhteeseen ja passivoida yksilöä. Syövän hoidon hyöty 
on pidentynyt elinaika, mutta fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset haitat 
saattavat kroonistua. Potilas voi vetäytyä masennukseen ja syrjäytyä 
yhteisöelämästä. Tällöin yhteisöllinen avoimuuden tuki tulee tärkeäksi. 

Taistelupyrkimyksiä 

Ajatus siitä, että syöpä ei parane, voi lamaannuttaa toimintakykyä. 
Mikäli paranevuus on mahdollista vaikka vain osittain, ja siitä tiede
tään, syntyy taistelupyrkimyksiä. Taistelupyrkimyksissä Herzlich (1973) 
näkee kaksi ominaisuutta: vapauttava ja ammatillinen taistelu. Vapaut
tava taistelu kuvaa aluksi pakoa sairauden todellisuudesta, mutta sitten 
vapautumistaistelua itse sairaudesta ja sen haitallisuudesta. Ammatilli
nen taistelu kuvaa aktiivisuutta taistelussa. Selviytyäkseen potilaan tulee 
olla fyysisesti ja psyykkisesti aktiivinen. Taistelupyrkimyksille ovat 
luonteenomaisia seuraavat seikat: 

1. Potilas ei pelkää sairauttaan vaan hän hyväksyy sen. Toisin kuin tuho
avassa sairaudessa hän ei kiellä eikä torju sitä. Sairastaminen täytyy
ottaa sellaisenaan, elämään kuuluvana. Siihen on aivan kuin asetuttava.

2. Potilaan on pakko hyväksyä sairautensa. Hänellä siitä huolimatta on
valtaa kontrolloida sitä. Ensiksi hän uskoo sietävänsä minkä tahansa sai-



99 

rauden ja kivun. Toiseksi hän ajattelee, että elämässä kaikki tulee ottaa 
vastaan alistuen. Ja kolmanneksi hän ajattelee, että sairauden kanssa voi 
elää: voi elää niiden rajoitusten kanssa, joita se tuottaa. 

Taistelu ilmenee siis kahdella tasolla: 

- psykologisella tasolla mielen ja halun kautta
- fyysisellä tasolla toimintana

Aktiivisuus muodossa ja toisessa nousee keskeiseksi. Lääkäri auttaa 
potilasta etsimällä sopivat hoidot, mutta potilaalla on myös osuutensa. 
Potilaan on orientoiduttava henkisesti ja fyysisesti hoitoon sekä seuraa
vaan kuntoutukseen. Kun potilaan aktiivisuus kasvaa, sairauden koke
mus kadottaa dramaattista luonnetta. Sairaus on yhä koettelemus, mut
ta ei enää tappavan tuhoavana uhkaava. Potilas hyväksyy pelokkuuden 
kokemuksen, mutta se ei saa tuhoavaa muotoa. Hän on kasvokkain 
vakavan ongelman kanssa mutta löytää selviytymismahdollisuuksia. 
Sairauden kanssa voi elää, sitä voi hallita. Itseluottamus ja henkinen 
vastustuskyky voivat lisääntyä. Sairastuminen saattaakin johtaa alueille, 
jossa potilas voi tunnistaa itsensä uudella tavalla. Tällöin identiteettiku
va muuttuu. 

Herzlich (1973) kuvaa identiteetin muuttumista ja sosiaalistu
mista luokituksin, jotka taistelukuvassa ilmenevät arvojen, oppimistilan
teen, ammatin ja luovuuden käsittein. 

l. Sosiaalisten arvojen lisääminen ja säilyttäminen sairastumisessa on tärkeää.
Sairastunutta ei tule määritellä poikkeavana.

2. Sairastuminen on oppimistilanne. Sairaus opettaa kamppailemaan. Tällöin
persoonallisuus vahvistuu. Tämä oppimisprosessi vaikuttaa tervehtymi
sen jälkeenkin.

3. Kamppailu sairastumisesta selviytymiseen on ammatinomainen taistelu
prosessi.

4. Sairastuttuaan yksilö luo uuden elämänmuodon rajoitusten, sopimusten ja
kompensaatioiden sekä uusien intressien kautta.

Kaarina Metsäpelto, potilasosaston puheenjohtaja, sairastui vuonna 1971 
rintasyöpään. Aluksi syöpää ei löytynyt. Hän kävi lukuisia kertoja tutki
muksissa kahden vuoden ajan, mutta mitään ei todettu. Hän sai jopa 
psyykkisesti negatiivisen leiman pyrkiessään jatkuvasti tutkimuksiin. 
Hän oli masentunut ja itkuinen tuntiessaan itsensä kivuliaaksi. Se, että 
syöpä sitten löydettiin, oli tavallaan helpotus, mutta syöpäkin oli jo 
edennyt metastaasivaiheeseen. 

" ... menin ... ja sanoin: mulla on patti täällä. Minä olin selällä ja kyljellä. 
Hän sano, että hän ei kyllä. Sitä haettiin, mutta kukaan lääkäri ei löytä
nyt sitä. Mulle vaan sanottiin silloin kun mä valitin, että ainahan niitä on 
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kairallakin ja kissoillakin niin sanottuja rauhasia ja määrättyyn aikaan 
tulee niitä." (1) 

"No, joka tapauksessa sitten vihon viimein kun mä nousin istumaan ja 
rupesin tunnustelemaan ja sanoin ... : se on tuossa, tässä se on, kokeilkaa. 
Se sano, et kyllä siinä oikeastaan tuntuu. Se sano, että ootteko sitä mieltä, 
että se kaivetaan pois. Kaivetaan pois, minä sanon. Tehtiin paikallispuu
dutus ja otettiin se kasvain pois. Se oli semmoinen tuoreen luumun ko
koinen, joka ei siihen näytepurkkiin edes kokonaisena mahtunut. Se oli -
litteä kova möykky semmoinen pyöreän sorttinen. Viikon päästä tuli vas
taus, että syövän etäispesäke. Ja alettiin etsimään päätuumoria. Sitten 
löytyi rinnasta pesäke." (1) 

Kun syöpää ei löytynyt, potilasta alettiin hoitaa sydänpotilaana. Sydän
lääkkeistä hän sai kuitenkin tukehtumiskohtauksen. Ne lopetettiin, 
mutta sitten hän sai neurootikon leiman. Tutkittiin perhe-elämää, mitä 
vaikeuksia oli kotona, rahahuolia ja muita asioita. Mutta syöpää ei löy
detty. 

Tuohon aikaan oli jo yleisesti esitelmöity, että pitäisi mennä heti 
tutkituttamaan, kun löytää kyhmyn, mutta tässä tapauksessa siitä ei 
ollut hyötyä, koska syöpää ei todettu. Mammografiatutkimuksia ei vielä 
silloin ollut, tutkimukset olivat käsin tunnustelua. Syöpää ei osattu aina 
epäillä. Yleinen psykologinen ilmapiirin korostuminen 1970-luvulla 
saattoi vaikuttaa siihen, että potilaiden tuntemuksia epäiltiin liiallisesti 
mielenterveyden häiriöiksi. Metsäpellot muistavat ainakin kolme täl
laista tapausta. 

Kun syöpä löytyi, seuraava leikkaus suoritettiin niin huolellises
ti, että potilas parani eikä mitään jälkioireilua kuten käsien turvottelua 
tullut myöhemminkään. Leikkauksen jälkeen potilas passitettiin niin 
nopeasti sädehoitoon, ettei tikkejäkään ehditty ottaa. Potilas tervehtyi. 

"Siitä tulee nyt 22 vuotta kun minä sairastuin. Sen jälkeen hoito ja kaikki 
on kehittynyt niin valtavalla voimalla, että perässä ei meinaa pysyä -
aina tulee jotakin uutta. Silloin oli tämä Sädesairaala. Sikäli oli onnellista, 
että täällä oli hyvät lääkärit. Lääkäri Eeva Nordman oli ja otti minut 
kyllä ihan hyvin hoiviinsa ja hyvään hoitoon. Minulle pantiin niin radi
kaalit hoidot päälle, että ilmeisesti ajateltiin, että oli jo niin pitkällä mun 
syöpä, että muu ei tässä enää auta. Se hoito pelasti minut. Mitään poppa
konstia minä en käyttänyt siinä sairauteni aikana. Mä uskoin ja luotin lääkä
reitten hoitosuunnitelmaan ja hoitoihin. No hoidothan oli sädehoito, 
sitten tätä röntgeniä annettiin myöskin." (1) 

Kaarina Metsäpellolle sairastumiskokemus oli järkyttävä traumaattinen 
kriisi. Surutyötä hän teki masennusvaiheista pelkoihin. Elämänhalu 
katosi ja elämä lamaantui aluksi. 

"Minä kyllä reä�uit1 hyvin voimakkaasli. Luulin et en tästä parane, et tämä 
on minun menoa ja tuntuu, että seinä on ihan vastassa. Meillä ei ollut 
elämä vielä niin järjestyksessä, että olisin joutanut pois lähtemään. Mulle 
tuli se kuolema ja kuoleman pelko, se oli kauhea asia. Se oli kyllä järky-
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tys. Muistan kun sitten läksin sieltä lääkäriltä niin mä itkin, mä hirveen 
paljon itkin. Ja silloin kun sanottiin, että se on syövän etäispesäke ja leik
kauksessa olin niin se oli ihan katastrofi. Mä olin ihan kuin horroksessa 
aika kauan aikaa ja niihin hoitoihin saakkakin. Ja ne hoidot oli mulle 
kyllä rankka vaihe, et mä ajattelin, et mä en kestä." (1) 

Elämään syövän kanssa täytyi kuitenkin oppia. Itsesääliin ei voinut 
jäädä, vaan masennuksesta tuli pyrkiä eroon. Potilaan oli opittava ar
vostamaan itseään huolimatta syövästä. Tässä auttoi sisu, jopa vihastu
minen. Potilas ajatteli taisteluhenkisesti, että tähän hän ei ainakaan 
kuole. Hän ei halua, että mies ottaa uuden vaimon ja äidin lapsille. 

Puolison kannustava tuki auttoi masennuksesta selviytymisessä. 
Puoliso päätti potilaan puolesta ensimmäisen itkuviikon jälkeen, että 
näin ei voinut jatkaa. Perheeseen ostettiin koira potilaan liikunnan akti
voimiseksi. Kun puoliso lähti työhön, hän jonkin ajan kuluttua soitti 
kotiin, ja kysyi joko koira oli ulkoilutettu. Hän ei antanut potilaan jäädä 
vuoteeseen makailemaan eikä myöskään jättää harrastuksia. Tämä osoit
tautui hyväksi: masennus alkoi hellittää. Monia itkuja kyllä itkettiin, 
rinnan poissaolo oli karmaisevaa ja itsesääli tahtoi vallata, mutta aktiivi
sen taistelumielen ja puolison rohkaisujen kautta elämä vähitellen vir
kosi. 

"Ensimmäinen viikko meni siinä itkemisessä. Mutta hän oli vahvempi, 
joka sanoi, että nyt tämä loppu tähän, nyt ruvetaan elämään. Hän meinasi 
erota siitä apuhoitajapuheenjohtajavirasta, minä sanoin, että et eroa, ole 
mukana niin kauan kun jaksat. Sitten sitä yhdessä yritettiin. Vaikeaakin 
oli. Mutta tämä rupesi todella hoitamaan itseään, käveli sädehoitoihin 
kuusi kilometriä, sitten otettiin koira. Minä patistin ulkoiluttamaan. Se 
oli ronskia touhua, mutta yritettiin kaikilla konsteilla saada liikettä ai
kaan, ettei paikalleen jää." (2) 

"Omalla taistelumielellä on valtavan suuri merkitys, ettei heittäydy itse
sääliin. Mikään ei ole niin paha kuin itsesääli. Minulla kuitenkin paras 
tuki oli perhe. Mies ennen kaikkea. Minua ei millään tavalla pumpulissa 
käsitelty, vaan niin että se on terve mummu, että sen kun paiskit töitä vaan. 
Ei ruveta sua hellimään eikä lellimään. Minusta se on yksi paras hoito
muoto. Liiallinen holhoaminen ja hoitaminen ja hyssyttäminen ja kaiken 
maailman avun tyrkyttäminen se on pahasta. Sitä pitää päästä itse oman 
kantapään kautta elämään." (1) 

Puoliso Kalevi Metsäpelto oli haastattelussa mukana, hän aina välillä 
täydensi vaimonsa puhelua harvakseen mutta innokkaasti. Hän kertoi, 
että hyssyttelyä, erikoispalvelua ja erikoisasemaa ei potilaalle alkuvai
heen jälkeen sallittu. Yletön helliminen lopetettiin, ja perhe-elämää 
jatkettiin normaalisti. 

"Sitten kotihoidossa, niin kyllä se oli melko alkuvaiheessa kun sinä sanot, 
että sitten ei ruveta hyssyttelemään minua. Niin ei mitään semmoista 
erikoispalveluja, et pääsee käsillä kantamaan, vaan että eletään ihan nor
maalia perhe-elämää. Kyllä me sitä myös käytännössä toteutettiin sillä 
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tavalla, että häntä ei pidetty mitenkään erikoisasemassa siinä, että sairas
taa." (2) 

Potilas hakeutui sittemmin erilaisiin yhdistyksiin ja potilastoimintaan. 
Hän löysi näistä uuden elämäntehtävän toisten potilaiden auttajana ja 
potilastoiminnan kehittäjänä. 

"Minä liityin sitten Marttoihin, olen 30 vuotta ollut jo Martoissa. Silloin 
mä olin Keski-Suomen Apuhoitajayhdistyksen puheenjohtajana, kun 
sairastuin. Kuulun Suomen apuhoitajayhdistyksen hallitukseen. Meillä 
oli kokouksia kerran kuussa. Sitten mä olin tämän TVKV:n edustaja sil
loin kun mä näissä hoidoissa rupesin kulkemaan. Kun aamulla annettiin 
hoidot, mä lähdin iltajunalla Rovaniemelle. Mä en jäänyt kuuntelemaan, 
mä kiristin tällä lailla, vaikka moni olisi saattanut, että jätän kaiken muun ja 
ajan aikaa lapsille ja perheelle. Mutta en mä ajatellut niin, mä ajattelin, 
että pyörin aina tässä kotona, on aina lämmin pulla kun äiti aina tässä 
paikalla. Lasten tulee tottua siihen, että voi olla, että mä en olekaan pai
kalla jonakin päivänä. Mä kiristin niin kuin otetta kaikissa tämmöisissä 
järjestötöissä ja läksin syöpäpotilaisiin mukaan. Mulla oli hyvin paljon 
tämmöistä harrastusta." (2) 

Tämä kertomus on rohkaiseva erimerkki siitä, että syövästä voi selviy
tyä. Potilas selviytyi syövästä sekä masennuksesta aktiivisesti taistele
malla elämän puolesta: hakeutumalla hoitoihin, tekemällä kotitöitä, 
ulkoilemalla, harrastustoimintojen avulla ja positiivisen mielen säilyttä
misen avulla. Aluksi ei kuitenkaan uskallettu ajatella kovin pitkälle 
elämää eteenpäin. Mutta nyt on kulunut jo 20 vuotta sairastumisesta -
potilas on terve ja voi hyvin. 

Sairastuminen oli oppimistilanne, arnmatinomainen selviytymis
taistelu, se opetti kamppailemaan. Sosiaaliset arvot saivat uuden merki
tyksen, poikkeavuuden roolia ei hyväksytty. Persoonallisuus vahvistui 
ja elämänmerkitys hahmottui uudelleen. Kamppailussa fyysinen ja 
kokemuksellinen tervehtyminen toteutui. 

Vapauttavassa sairauskuvassa todellisuudesta pakeneminen tai 
sairauden haitallisuudesta vapautuminen muodostuvat taistelukentäksi. 
Selviytymisen tai syrjäytymisen identiteetti vaihtelevat tämän mukaises
ti. 

Maija Mäkinen, sairaanhoidon opettaja, sairastui rintasyöpään 
1980-luvulla. Aluksi löydettiin metastaasi. Sairastuminen oli järkyttävä 
mutta toisaalta helpottava kokemus, sillä Maija oli jo kahden vuoden 
ajan tuntenut huonovointisuutta. Kun syöpä löytyi, hän sai selityksen 
väsymykselle. Väsymykseen vaikutti kyllä osaltaan puutteellinen ravit
semus ja elämäntilanteen ongelmallisuus. 

Maija sai kuulla diagnoosin puhelimitse. Tällöin hän oli työpai
kalla. Tieto oli sakki, hän lamaantui eikä kyennyt heti tiedostamaan 
asiaa. Hän kertoo, että oli kuin olisi isketty jollakin - tulinen isku. Hän 
sanoo vieläkin pystyvänsä muistamaan tunteen. Yrittäessään kävellä 
portaita rehtorin kansliaan sanoakseen tulevasta leikkauksesta ja sitä 
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seuraavista järjestelyistä hän ihmetteli, miten jalat liikkuivat, vaikka hän 
oli aivan lamaantunut. Hän odotti ymmärtämystä esimieheltä, mutta 
tämä ei ollut kiinnostunut muusta kuin töiden järjestelyistä. 

"Mä sain puhelimessa sen perjantaina kun tulin kysyneeksi, joko vastaus 
mahdollisesti on tullut. Tietysti arvasin heti. Näyte oli otettu kaksi viik
koa aikaisemmin kainalosta. Metastaasi poistettu kainalosta, pieni her
neen kokoinen kyhmy. Ja heti siinä vaiheessa, kun sairaanhoitaja sanoi, 
että lääkäri kertoo tuloksen, niin arvasin, että vakavasta on kysymys. 
Vaikka siihen saakka mä olin poistanut sen tietoisuudesta, mä en tullut 
ajatelleeksikaan, että voi sairastua rintasyöpään." (3) 

"No, se tiedon saaminen siitä, että kysymyksessä on syöpä, oli kaiken 
kaikkiaan hurjan helpottava asia, koska olin jo pari vuotta kokenut, et en 
ole kunnossa, et mussa on jotain tapahtumassa. Mä en nähnyt tavallaan 
tulevaisuutta, kaikki tuntui mahdottomalta." (3) 

"Mutta se akuutti, kun sen kuuli silloin tietysti kävi tyhjää. Se ei mennyt heti 
tajuntaan vaan ikään kuin olisi vyö tuonne aivokoppaan, se oli ihan tyh
jä. Sitten kuin olisi isketty jollakin, joku tulinen isku tai." (3) 

Sokkivaihetta kesti viikonlopun. Maija näki painajaisia. Tähän aikaan oli 
vallalla käsitys, että ihminen sairastuu siitä elimestä, jolla on tärkeä 
merkitys senhetkisessä elämäntilanteessa. Maijalla oli syyllisyyden tun
ne siitä, että hän oli ammattirooliin valmistumisen tähden jättänyt lap
sen imettämisen. Hän uskoi, että syöpä tuli sen tähden. Tilanne tuntui 
kaiken kaikkiaan niin pelottavalta, että viikonlopun jälkeen hän etsiytyi 
sairaalaan. Sairaalavaiheessa hän kuitenkin selviytyi sakista ja kykeni 
katsomaan asioita ammatti-ihmisen näkökulmalta. 

"Mä olen hyvin itsenäinen ihminen ja selviän, mut sillä hetkellä mä soi
tin miehelle, et tule hakemaan minut työstä pois, mä en tänne tule enää. 
Sitten hän tuli hakemaan. Se oli perjantaipäivä. Se viikonloppu meni 
ihan sakissa. Maanantaina aloin järjestelemään käytännön asioita. Sinä 
aikana oikeastaan kävin sen sokkivaiheen. Kelasin, että voiko tämä olla 
totta. Olisiko tullut erehdys. Näin painajaisia. Lapset oli pieniä, 8 ja 10. 
Oli toukokuu ja hirveästi tekemättömiä töitä niin kuin koulussa voi olla. 
Mutta tämä sitten meni edelle. Ja oikeastaan sairaalassa ollessakin, en
nenkö pääsin leikkaukseen keskiviikkona. Tietysti ammatti-ihminen on 
siinä työroolissaan. Että ei siinä sairaalavaiheessa mitään erityistä ollut. 
Leikkauksesta selvisin niin helposti. Kipulääkkeenkin otin vain kun oli 
tapana ottaa." (3) 

Sairauskokemus sinänsä oli hänelle kriisi, mutta kriisiteoria ei häneen 
sopinut eikä se myöskään auttanut häntä vapautumaan. Terveyden
huollon ammattilaisena olisi tullut ymmärtää ja hallita sairastumiskoke
mus, mutta kun terveydenhuollon opetus oli ollut melko täydellisesti kriisi
kokemiseen painottuva ja opetusteoriat itsessään jopa potilaita syyllistäviä, 
hänellä ei ollut käsitystä siitä, kuinka syöpään tuli suhtautua. Häneltä 
odotettiin kyllä selviytymistä, mutta ei opetettu, kuinka selviytyä. 

Terveydenhuollon opetuksessa ja tutkimuksessa käytettävien 
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kriisiteorioiden taustalla oli Kubler-Rossin ajatus surutyöskentelyproses
sista, jonka hän 1970-luvulla kirjoitti kuolevaa omaistaan surevan reakti
oiden ymmärtämiseksi. Maija kertoo, että melkein kaikki materiaali, 
joka oli syövän kokemisesta, pohjautui tähän. Mutta Maijan mielestä se 
ei sopinut hänen kokemiseensa, syövän kokemiseen eikä yleensäkään 
suomalaiseen kokemiseen. 

"Ei ole välineitä niitten eri vaiheiden hoitamiseen, että kaiken kaikkiaan 
tämän kriisin läpi käyminenkin minua ärsyttää kun melkein kaikki mate
riaali, mikä meillä on, pohjautuu siihen Kubler-Rossin näkemykseen, 
joka on 70-luvun. Minuun se ei istu ainakaan yhtään. Onhan sitä nyt suo
malaisia teoreetikkoja vaikka kuinka monta, jotka istuu tähän maaperään 
ja tähän kulttuuriin ja muuhun kokemiseen ainakin paljon paremmin." 
(3) 

"Nämä opiskelijat jatkuvasti päätyy siihen, vaikka mä jatkuvasti neuvon, 
että käyttäkää tuoreempia." (3) 

Potilaan mukaan suomalaisten esittämien teorioiden joukosta olisi löy
tynyt suomalaiseen kokemiseen sopivia, mutta Kubler-Rossin kriisiteori
aa toistettiin uskollisesti 1980-luvun lopulle. Tällöin vasta löydettiin uu
denlainen, yksilön kokonaisuutta tulkitseva teoria. Tässä korostuivat 
fyysinen, älyllinen, emotionaalinen ja sosiaalinen kokeminen. Mutta 
kriisiteoriasta ei kokonaan luovuttu, sitä sovelletaan muiden teorioiden 
ohella edelleen. 

Maija kertoo, että sairastuminen syöpään oli kyllä sakki, mutta 
kokemusta sinänsä ei voi viipaloida eri vaiheisiin. Toisaalta hän epäilee, 
voiko kokemusta yleensäkään surukäsitteellä jäsennellä. Suru tulee omal
la ajallaan, mutta se voi myös olla tulematta. Hänelle suru ei tullut sokin 
jälkeen. Vasta avioeron jälkeen löydettyään uuden miessuhteen hän teki 
surutyötä rinnan menetyksen tähden. Vasta sitten häntä todella itketti. 

"Surun vaihe voi tulla vasta, mullekin se tuli vasta sen jälkeen kun mä 
löysin uuden miessuhteen. Niin silloin mulla alkoi uudenlainen surutyö 
rintani menetyksestä. Et sitten mua vasta niin kuin itketti, niin kuin 
todella vasta surin naisena sitä mun rintaani." (3) 

Maijalla meni puoli vuotta, ennen kuin hän alkoi uskoa tulevaisuuteen. 
Tähän vaikutti osaltaan se, että tieto sairaudesta oli ristiriitaista. Kirur
geilla ja onkologeilla oli erilainen käsitys hänen tilastaan. Lisäksi tietoa 
sai kirurgisella osastolla niukasti. Vasta sädesairaalassa hän oli saanut 
sitä riittävästi. Silloinen ylilääkäri Matti Mäntylä oli kertonut hoitosuun
nitelmasta potilasta rohkaisten. Hän oli yhdistänyt tiedemiehen tasolla 
olemisen ja hoidon tasolle tulemisen inhimillisesti. Hän oli senhetki
sessä tilanteessa realistisesti mukana. Siihen aikaan oli lääketieteellisesti 
todettavissa, että metastaasivaiheessa sairastuneista 10 vuoden kuluttua 
olisi elossa 30 %. Ylilääkäri toivotti potilaalle onnea tähän joukkoon. 

Sairastumisessa koettu kriisi ja masennus eivät välttämättä ole 
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torjuttavia, sillä niiden kautta voi kokea vapautumista. Kriisi ja masen
nus voivat luoda jotakin uutta, uusia asenteita. Yksilö voi löytää itsensä, 
rajansa ja kykynsä uudella tavalla kriisin ja masennuksen irrottaessa

entisestä, menetetystä. 
Puolen vuoden masennusajan jälkeen potilas havaitsi, että hän ei 

kuollutkaan, ja silloin hän alkoi etsiä selviytymiskeinoja elämään. Mutta 
tähän hänellä oli voimia vasta avioeroprosessin jälkeen. Aluksi hän 
tiedosti oman ajattelunsa epärealistisuuden, sitten hän huolehti ruoka
valiosta, vitamiineista ja ulkoilusta. Lopulta hän ryhtyi hoitamaan kotia 
ja palasi työhön. Hän käytti koivuntuhkalipeää, söi vasikan aivoja ja hi
venaineita, etsi harrastuksia ja uusia kokemuksia. Samalla hän vahvis
tui, virkistyi ja heräsi elämään. Siihen asti hän oli vain valmistanut 
itseään kuolemaan järjestämällä asioita niin, että voisi kuolla kunnial

lisesti ja että perhe selviytyisi sen jälkeenkin. Puolen vuoden kuluttua 
hän totesi edelleen olevansa elossa ja kahden vuoden kuluttua hän ei 
enää aina edes muistanut syöpää. 

"Sitten taisin ensimmäisen vuoden ajan syödä niitä vasikan aivoja. Niitä 
myytiin pakasteesta Sokoksella, on kai niitä vieläkin. En muista minkä 
aivoja ne oli, sellaista valkosta. Muutaman kuukauden kuluttua mä 
menin Arstilalle ja olin hivenainetutkimuksessa. Ja todellakin, minä tarvit
sin niitä, minä todella kuntouduin kun söin kaliumia ja kalsiumia mag
nesiumia, siis koko tätä sarjaa. Samalla kun mä vahvistuin fyysisesti, mä 
vahvistuin psyykkisesti. En tiedä, se taisi tapahtua vasta puolen vuoden 
kuluttua, jolloinka mä kaiken kaikkiaan aloin ikään kuin herätä elämälle. 
Mä en enää valmistautunut sille pitkälle matkalle lähtöä. Puoli vuotta mä 
opetin perhettä valmistamaan ruokaa ja selviämään elämästä." (3) 

"Sitten puolen vuoden kuluttua mä tajusin, etten voi mistään löytää niin 
pitkää paperirullaa, mihinkä kirjoittaisin kaikki ohjeet kuinka lapset 
elämässä selviää. Mä ajattelin, että tämähän on ihan hullua keskittyä 
vaan tähän, että miten nämä toiset selviää elämästä. Sitten mä vähitellen 
rupesin suuntautumaan entisiin toimiin. Jos kriisivaiheesta puhutaan, niin 
mä koin sen puoli vuotta, mutta eikö se olekin aika tavanomainen muis
sakin kriiseissä. Kaksi vuotta on mulle seuraava raja, silloin rupesi elä
män usko vahvistumaan enemmän. En osaa sitten tarkemmin sanoa, 
miten se tapahtui, mutta nyt jälkikäteen muistellen rupesi niin kuin tun
tumaan erilaiselta: ei muistanut sitä niin usein kun oli jossakin seurassa, 
meni mukaan 'turhuuksien turhuuksiinkin'. Tietysti kiinnitin huomiota 
ruokavalioon ja liikuntaan. Mä olen terveyskasvattaja ollut ja aina ajatellut, 
että esimerkillä on voimaa. Ehkä enemmän siihen suuntaan, että aloin 
nauttia mieliruuista, leivoksista ja muusta. Olin aina siihen asti kieltänyt 
leivokset elämästä." (3) 

Potilas kävi kamppailua todellisuudesta pakenemisen ja sairauden hait
tatekijöistä vapautumisen välillä. Selviytyminen oli aluksi poikkeavasti 
kuolemanajatukseen sekoittunut - selviytyminen kunnialliseen kuole
maan. Mutta sitten hän tiedosti todellisuuden ja alkoi orientoitua sen 
mukaisesti. 
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"Mulla ei ole sitä, ettäkö kuolisi tähän, vaan kunniallinen selviäminen kuo
lemaan. Kunniallisesti kuoleminen, että hautajaiset on hyvin järjestetty, 
että asiat on hoidettu."(3) 

Syövän kokemusta on usein vaikea erottaa elämäntilanteen muista 
kokemuksista. Elämäntilanne saattaa syöpään sairastuessa olla niin 
sekava, ettei potilas aina tiedä, mikä kokemus on syövän mikä elämän
tilanteen vaikuttamaa. Haastattelemani potilas kertoo, että oli vaikea 
erottaa syövän kriisiä muista kriiseistä, joita elämässä oli siinä vaihees
sa. Työkuviot olivat epävakaat, häntä pidettiin epäpätevänä huolimatta 
lukuisista koulutuksista, joita hänellä oli. Hänelle ei myöskään annettu 
etenemisen mahdollisuutta. Vasta työpaikan vaihto aikanaan korjasi 
tilannetta. 

"Mun oli hirveen vaikea erottaa sitä muista kriiseistä, joita elämässäni oli 
siinä vaiheessa, että siihen liittyi kaiken aikaa monia muita asioita." (3) 

"Than työkuviotkin. Mä olin epäpätevänä opettajana. Mä olin väliaikaisen 
vakanssilla. Olin aina epätietoinen, jatkuuko työ vai ei. Siihen aikaan oli 
kauhea painostus epäpäteviä kohtaan. Mulla oli sairaanhoitajan, tervey
denhoitajan, kätilön ja hallinnon koulutus. Mutta kun menin opettaja
maailmaan, niin olin kirkonrottaakin huonompi ihminen kun mulla ei 
ollut opettajakoulutusta." (3) 

Myös avioliitto oli kriisissä. Kymmenen avioliittovuoden jälkeen hän 
totesi, ettei se antanut mitään. Kun hän sitten sairastumisen jälkeen 
erosi, tämä oli vapauttava kokemus. Hän alkoi nauttia elämästä ja halu
si elää vielä ainakin kymmenen vuotta, mutta nyt täysillä. Hän hakeutui 
erilaiseen työhön, hankki uusia elämyksiä ja kokemuksia, puuhasi mo
nenlaisissa harrastuksissa ja nautiskeli sitä, mistä ennen oli kieltäytynyt. 
Hän totesi, että syöpäkriisi ei ollut niin vaikea kriisi kuin aviokriisi. 

"Vaikein oli se kokemus kun mulla romahti maailma naimisiin mennes
sä. Olin siinä vaiheessa avioliitossa semmoisessa kriisissä, että mä kaiken 
aikaa pohdin, että ollako tässä vai eikö olla. Kun 10 vuotta tuli täyteen, 
mä totesin, et se ei anna mulle mitään. Kyllä meille kotileikki sopi hyvin 
ja me lasten kanssa touhusirnme, mutta mä koin, et mä en niin kun nai
sena saanut mitään siitä parisuhteesta, et se leikki äitinä ja isänä kyllä oli 
meille molemmille ihan sopiva parisuhteen tasolla." (3) 

"Siinä oli sitten monia vaiheita. Mä halusin elää niin kauan kun lapset on 
isot. Aika pian sairastumisen jälkeen päätin, että siihen asti kun lapset on 
isot, mutta en yhtään enempää. Sitä kautta oli tämän avioliiton toinen 
kymmenen vuotta. Sen parempaa asiaa ei mulle voinut tapahtua, se oli 
oikein myönteinen asia kun mä tähän sitten päädyin. Mä ajattelin, että 
mä en ikinä jaksa mennä naimisiin, enkä ajatella koko miesasioita. Nyt 
on sitten, ei mitään vakavaa, mutta tapaan yhtä herrasmiestä." (3) 

Aluksi Maija uskoi kuolevansa ja valmisti itseään sekä perhettään tä
hän. Hän vetäytyi ja odotti kuolemaa. Mutta todettuaan, että selviytyi 
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aviokriisistä, hän uskoi selviytyvänsä myös syöpäkriisistä. Syövässä 
sinänsä hän ei näe mitään järkeä. Hän uskoo, että se on edelleen pelot
tava, mutta sen vaikutuksista voidaan vapautua ja on vapauduttava. Hänellä 
oli lopulta vahva selviytymisen tarve, kuoleman tai elämän, mutta myös 
halu peittää pelkoa. Hän pelkäsi avoimuuden levittävän syövän siemen
tä ja ahdistusta. Hän tunsi surutyöskentelyprosessin kriisikokemuksi
neen vyyhtenä, josta ei ollut apua ja jossa ei myöskään ollut mitään jär
keä. Tukea hän ei halunnut etsiä Syöpäyhdistykseltä, koska pelkäsi sen 
nostavan esiin kuoleman pelkoa. 

"Syövässä ei ole järkeä, surutyöskentely on selvittämätön vyyhti." (3) 

"Syntyi a:inakin vahvasti halu, että tässä selvitään, oli sitten kysymys kuo
lemaan menemisestä taikka muuten selviämisestä. Tämä vahva halu 
läheisten takia." (3) 

Maija tervehtyi syövästä. Sairastumisesta on nyt kymmenen vuotta, ja 
hän voi edelleen hyvin. Kuoleman pelko olikin epärealistinen. Vain seu
rantakontrollit jatkuessaan vuosia muodostuivat riippuvuussuhteeksi. 
Syöpää ei voinut unohtaa, kun jatkuvasti tuli käydä kontrolleissa. 

"Tiedetään tutkimusten mukaan, että metastaasit on satunnaislöydöksiä. 
Mua pidetti:in kymmenen vuotta riippuvana näistä kokeista. Kun mulla on 
metastaasia hoidettu 1985, ni:in kolme, neljä kuukautta, puoli vuotta, 
mikä sitten ylläpiti riippuvuutta. Kauhea pelko a:ina, että odotan taas 
syyskuuta tai odotan taas toukokuuta, että kunhan siihen saakka eletään. 
Sitten on taas kontrolli." (3) 

"Elämä on tämmöistä näitten odottamista, et mitähän sieltä nyt ilmenee 
ja onkohan kaikki hyv:in. Kunnes tulee tutkimus, että metastaasit on 
satunnaislöydöksiä, että näillä ei ole mitään merkitystä näitä seurantako
keita kun on tehty. Mullak:in tuhansien markkojen edestä tehti:in luusto
kartoituksia. Ei kaikissa keskussairaalapiireissä tehdä, koska pelätään, 
että ne nimenomaan provosoi leviämistä kun annetaan radioaktiivista 
a:inetta." (3) 

Potilaan mielestä olisi ollut riittävää, jos olisi voinut vain tarvittaessa 
olla yhteydessä sairaalaan. Mutta monet potilaat tuntevat turvallisuutta 
juuri seurantakontrollien tähden. Jotkut jopa ihmettelevät, eikö mitään 
tehdä varsinaisen hoidon jälkeen. Toisaalta voidaan ajatella, ryöstäytyi
sikö tilanne, jos seurantatutkimukset jätettäisiin pois ja yhteydenotto 
jäisi vain potilaan huoleksi. 

Vapautumispyrkimyksiä 

Syövänhoidon kehityksen vakiintuessa sekä potilaskeskeisen hoitotyön 
muodostuessa potilaat alkoivat pyrkiä vapauteen syövän kokemukselli
sesta haitasta - masennuksesta. Mutta tämä osoittautui ongelmalliseksi, 
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sillä syövän kokemisen kriisiä korostettiin, jopa vaadittiin professioiden, 
syöpälehtien, joukkotiedotusvälineiden ja terveydenhullon opetuksen 
taholla. Potilaat kuitenkin enenevästi totesivat, etteivät kriisiteoriat 
soveltuneet heidän kokemuksiinsa ja ettei niiden kautta vapautunut 
peloista. Niinpä he alkoivat itsenäisesti etsiä selviytymiskeinoja taistele
malla kriisiä ja masennusta vastaan. He hakeutuvat harrastuksiin, alkoi
vat hoitaa itseään ja elää elämäänsä uudelleen. Syövän pelon ei annettu 
hallita. Toisaalta alettiin ymmärtää, että masennus ja pelko ei aina ollut 
realistista, sillä syöpähän parani. 

Syövän kokemisen realisoitumista 1970-1980-luvulla haittasi 
myös se, että syövästä selviytymisen illuusiot tulivat osittain ylivoimai
siksi. Potilaat uskoivat, että positiivisen mielen, taistelutahdon ja aktiivi
suuden avulla he kykenivät vaikuttamaan syövän paranemiseen ja estä
mään syövän leviämisen. Taistelutahto, pakko selviytyä tuli jopa niin 
suureksi, että potilas ei sen tähden uskaltanut "heittäytyä lepäämään" 
syövän kanssa. Varhaisemmat tietämättömyyden taianomaiset kuvitel
mat syövän synnystä ja omavaltaisesta leviämisestä olivat nyt vaihtu
neet taianomaiseen käsitykseen syövän paranemisesta. Tätä lisäsivät 
myös tuona aikana voimakkaina vallinneet kansanparannuskäsitykset. 
Syövänhoito 1970-luvulla ei vielä ollut kovin laaja-alaista ja tehokasta, 
sillä hoitoklinikat olivat vasta perustettu. Kehittäminen saattoikin vasta 
nyt todella alkaa. Kun parantuneita oli vain noin 25-35 % eli puolet vä
hemmän kuin nyt, tämä saattoi ylläpitää kuvitteellista toivoa syövän 
itseparantamisesta positiivisen mielen tai vaihtoehtolääkinnän avulla. 
Mutta mitä enemmän syöpää kyettiin parantamaan, sitä enemmän nä
mä kuvitelmat katosivat. Positiivisen mielen parantavaa vaikutusta sekä 
taistelumieltä ja vaihtoehtolääkitystä kyllä korostetaan nykyisinkin, 
mutta nyt ymmärretään, että näillä on lääketieteellisen hoidon onnistu
mista edistävä vaikutus. Syövänhoidon ammattilaiset kuitenkin totea
vat, että vaihtoehtolääkityksellä on vahingollinen tai merkityksetön 
vaikutus syövän paranemiseen nähden. 

Myös kriisikokemuksella on edelleen merkittävä osuutensa, 
mutta sen institutionalisoitunut kollektiivinen luonne on realisoitunut ja 
vaihtunut yksilölliseen kokemiseen. 



7 SYÖVÄN KOKEMISEN ARKI
PÄIVÄISTYMINEN: KOKEMUS
TILANTEEN JASENTEL Y 

Tultaessa 1990-luvulle yhteiskuntarakenteessa ilmeni uuden murros
vaiheen merkkejä: lama, työttömyys, julkisen sektorin kriisi ja kansa
kuntien hajoaminen. Nämä vievät pohjaa hyvinvoinnilta sekä turvalli
suudelta. Mutta samanaikaisesti ilmeni lisääntyviä muutospyrkimyksiä 
elämänkäytäntöjen rationalisoimiseksi: säästötoimet, työn uudelleen 
määrittely, julkisen sektorin toimintajärjestelyt ja kansakuntien yhdisty
minen. 

Yhteiskunnasta on tullut kompleksinen ja moni-ilmeinen. Kas
vava epävarmuus mutta samalla rationaalisuuden ja vastuun lisäänty
minen synnyttävät ambivalenttisuutta käyttäytymisessä ja kokemisessa: 
turvattomuus käy yhä ilmeisemmäksi ja elämänmerkitys katoaa, mutta 
samalla subjektiivinen itsevastuu ja psyykkisen hyvinvoinnin vaatimuk
set vahvistuvat. 

Uuden murroksen vaikutukset ulottuvat syövänkin alueelle: syö
pä lisääntyy, lama ja säästöt koskettavat hoitoturvallisuutta, mutta sa
manaikaisesti syöpää yhä tehokkaammin hallitaan sekä tautina että 
kokemuksena. Hoitostrategiat ovat muuttuneet teknisemmiksi, vaati
vammiksi ja tehokkaammiksi. Ammatillinen osaaminen kasvaa. Tutki
mustulkinnoissa kriisi-ilmiöiden analysoinnista on luovuttu ja suun
tausta käytännön asioiden sekä tunnekokemusten hallintaan on havait
tavissa. Potilaat pyrkivät yhä tietoisemmin kontrolloimaan tunteita, joita 
sairastuminen saattaa herättää. Muuttamisen ja hallinnan halun perus
tana on tahto tietää. Sairastumiskokemus on rationaalisempi, realisti
sempi, omakohtaisempi ja arkipäiväisempi kuin ennen. Mutta syöpäko
kemus on myös epärationaalisempi, epärealistisempi, yli-individuaali-
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nen ja arkipäivään sisältymättömämpi kuin ennen. 
Muutos on havaittavissa psykososiaalisen tutkimuksen luonteen 

muutoksessa 1980-luvun lopulta alkaen. Tällöin kriisikokemisen tul
kinnoista luovuttiin ja sairastamista alettiin pitää yhä enemmän arki
päivään kuuluvana tavanomaisena asiana. Syöpäpotilaita oli yhä enem
män yhteiskunnassa, joten syöpä tuli tutuksi. Amerikassa, Euroopassa 
ja myös Suomessa julkaistiin tutkimuksia, joissa todettiin, että potilaan 
selviytyminen syöpänsä kanssa oli lisääntynyt. Potilas ei enää kokenut 
niin voimakkaita tunnereaktioita kuin ennen. Masennusta ja pelkoa liit
tyi sairastumiskokemukseen harvemmin. Kriisiä ilmentävät tulkinnat 
kuten masennus, paniikki, pelko, depressio, syyllisyys, frustraatio, vie
raantuminen ja haavoittuvuus vaihtuivat kokemisen hallinnan käsit
teisiin: epävarmuuteen, optimismiin, sairauden vakavuuteen ja kont
rollin menetykseen tai hallintaan, toivoon, aktiviteettiin, tietoisuuteen ja 
motivaatioon (Holmes 1987, 2021-2024). Erään tutkimuksen mukaan 
1980-luvun puolivälissä noin puolet potilaista arvioivat sopeutuvansa 
normaalisti syöpään ilman mitään diagnosoitavia psykiatrisia oireita 
(Breitbart 1989, 2337). Kokemisen käsite laajeni. Psyykkiseen kokemi
seen vaikuttavina nähtiin nyt toiminnallisia, sosiaalisia ja taloudellisia 
tekijöitä. Syöpä tautina ja hoidot saattoivat aiheuttaa progressiivista ter
veyden huononemista, toimintakyvyn menetystä, epämukavaa oloa, 
ikäviä sivuvaikutuksia ja huomattavia taloudellisia kustannuksia. Aktii
visuustaso, seksuaalisuus, kivuliaisuus, pahoinvointi, aliravitsemus, 
hyvinvointi, vuorovaikutus ja sosioekonominen asema tulivat tarkastel
taviksi elämänhallinnan ja selviytymisen näkökulmasta. Elämänlaadun 
mittaamiseen tähdättiin potilaan subjektiivisia tulkintoja käyttäen. Nor
maalitoimintojen jatkuminen, työssä käymisen jatkuvuus, vuoteessaolo
ajat, säännöllinen ravinnon käyttö ja kyky nauttia elämästä olivat elä
mänlaatua mittaavia kriteereitä (Cartney & Larson 1987, 2129). Onnel
lisuus, toiveikkuus ja itsensä rakastetuksi tunteminen asetettiin tavoit
teeksi. 

Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan (Cartney & Larson 1987, 
2131) elämänlaatutekijät katsottiin yhdensuuntaisiksi taudin etenemi
seen nähden. Pitkään elossa säilyneet potilaat kertoivat parhaimmasta 
elämisen laadusta. Jos diagnoosivaiheessa syöpä todettiin pitkälle levin
neeksi, tämä murskasi toiveikkuuden. Hoitojen aikaan potilaat tekivät 
kompromisseja sairauden vakavan tilan, elämänlaadun ja hoitojen sekä 
vaikutusten suhteen. Tällöin elämänlaatua pyrittiin tietoisesti paranta
maan. Jos potilas ei osallistunut hoitoihin, tilanne muodostui depressii
visemmäksi kuin hoidoissa käyville potilaille. Hoitojen sivuvaikutukset 
vähensivät elämänlaatua. Kun sairaus uusiutui tai jos potilas sai oireen
mukaista hoitoa, elämisen laatu saattoi olla alhaisempi kuin parantavan 
hoidon aikaan. 'l'erminaalipotilaat ilmaisivat alinta elämänlaadun tasoa. 

Mutta yhä useammin tutkimuksissa todettiin, että syöpäpotilaat 
selviytyivät yleensä hyvin, jopa sairastumisen alkuvaiheessa (Cella ym. 
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1987, 1666). Vaikuttimeksi tähän alettiin nähdä hoidon ohjaustoiminta: 
vuorovaikutus potilaan kanssa. Potilas kykeni selviytymään sairauden 
kanssa, kun hän sai tietoa ja ohjausta hoitoprosessin yhteydessä. Käsi
tysten muutosta kuvaa tutkimus vuodelta 1989. Tässä todettiin, että 
suurin osa potilaista oli selviytynyt menestyksellisesti syövän kanssa 
arkielämässä. Taistelumieli oli korostunut toimintakyvyn ja hyvinvoin
nin ylläpitämisessä. Vain vähemmistö potilaista oli ollut psykologisesti 
haavoittuvia. Nyt myös oppimista elämäkerrallisissa kokemuksissa koroste
taan. Selviytymiskyky oli elämän aikana kehittynyt, tai syövän mukana 
oli saatu yksilöllinen kyky taistella elämän puolesta. Selviytymiskyvyn 
kasvu näkyi myös siinä, että vain 6 % potilaista oli osallistunut hoidon 
ulkopuolisiin tukiryhmiin (Vinokur, Threatt, Caplan & Zimmerman 
1989, 395). 1990-luvulle tultaessa syövän kokeminen on muuttunutkin 
melkoisesti. Tässä voi keskeisesti havaita oppimisprosessin vaikutusta: 
on opittu hallitsemaan syöpää tautina ja kokemuksena sekä hoitosuh
teissa että yksilöllisesti subjektiivisten ja kulttuuristen elämäkerrallisten 
kokemusten kautta. 

Kun elämänyhteys ja symbolinen todellisuus muuttuvat, muut
tuu myös se perusta, josta käsin itseä ja kokemuksia tulkitaan. Ensiksi 
muuttuvat yhteiskunnan asettamat objektiiviset elämänehdot, toiseksi 
symboolisen ja todellisuuden tulkinnat sekä kolmanneksi ihmisten sisäi
nen subjektiivinen rakenne. Muutokset yhteiskuntarakenteissa näkyvät 
muutoksina kulttuurin ja yksilöiden psyyken rakenteissa. 

Kulttuurisen ja psyykkisen tilanteen muutos ilmenee Ziehen mu
kaan räjähdysmäisinä ambivalensseina subjekteissa (Ziehe 1991, 133). 
Ambivalenttisuus tässä tarkoittaa kahta vastakkaista taipumusta: int
ressiä regressioon ja intressiä progressioon. Regressionintressi suuntautuu 
taantumisen ja paikallaan pysymisen elämyksiin. Tukea etsitään tutuista 
käyttäytymismalleista. Objektiivista tilaa ei yritetä muuttaa, vaikka se 
tuntuisi ongelmalliselta - siihen vain alistutaan. Progressiointressi taas on 
suuntautunut muutoksen, eteenpäin pääsemisen ja pystymisen elämyk
siin. Nämä edellyttävät kykyä objektiivisen tilan jäsentelyyn. 

Nyt voi syntyä pelkoa epäonnistumisesta ja kykenemättömyy
destä selviytyä ilman muiden apua ja ylivoimaisuutta. Institutionaaliset 
rakenteet voivat myös ehkäistä tai edesauttaa regressiota ja progressi
ota. Jos yksilöä suunnataan ahdistukseen ja kriisiin, omistautumaan 
näille ja kokemaan näiden oikeutus voimakkaammin kuin voittaminen, 
seurauksena on kasautuvaa ahdistusta, sillä tässä ei synny vastarintaa 
vaan masennusta. Mutta eivät pelkästään institutionaaliset rakenteet saa 
tätä aikaan vaan myös yksilön subjektiiviset rakenteet. Mitä suurempia 
todellisuuden ristiriidat ovat olleet, sitä enemmän ne voivat aiheuttaa 
regressiota, jollei yksilöllä ole ollut mahdollisuutta oppia näiden risti
riitojen kautta. Yksilön on tärkeää toimia ahdistustaan vastaan, sillä 
ahdistuksen oikeuttaminen itselle ei tuota ennen pitkää tyydytystä vaan 
tyytymättömyys omaan itseen voimistuu. 
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Progressiossa vapauttavana voimana on lisääntynyt toimintakyky. 
Tämä tarkoittaa kahta asiaa: yhtäältä vallitsevaan tilanteeseen täytyy an
tautua kaikkine tunteineen ja kokemuksineen, toisaalta tästä tilanteesta 
täytyy osata eriytyä. Tällä tavoin voi voittaa mahdollisen ongelmati
lanteen aiheuttaman tyhjyyden ja saada itsensä elämään. Ongelma on 
kohdattava, mutta sitten sitä on myös pyrittävä muuttamaan. Tarvitaan 
ahdistusta, mutta tämä tulee olla voimavarana lisääntyvään toimintaan, 
uuden kokemiseen ja muutokseen. 

Yksilön on siis kyettävä tulkitsemaan omia tunteitaan voidak
seen hallita näitä. Heikosti kehittyneellä kyvyllä tulkita affekteja voi olla 
objektiivinen ja subjektiivinen perusta. Tulkintamallit, joita ympäristö 
asettaa, voivat olla kankeita ja suppeita. Toisaalta yksilön kyky käyttää 
kulttuurisesti tarjoutuvia tulkintamalleja itseensä nähden ei ole saatta
nut riittävästi eriytyä vaan jäänyt alistetuksi, koska on puuttunut mah
dollisuuksia kehittää omien tunteiden havaitsemis- ja tulkintakykyä. 

Puolustautuminen saattaa toimia suojana ylivoimaista ahdistusta 
vastaan ja keinona syvän regression ehkäisemiseksi. Tällaista minän 
asennoitumista ei saisikaan murtaa, sillä olisi ymmärrettävä, että se 
tähtää varmistamiseen ja suojaamiseen. Mutta se voi tulla myös jäykäksi 
toistamispakoksi, joten se on tarpeen ilmaista problemaattiseksi, sillä 
minä voi tällöin olla ahdistuksen uhri. Itsepuolustuksen, jännittynei
syyden sekä tunteenomaisuuden puolustusmekanismi ja itsetulkinta 
olisi katkaistava, jotta ristiriitojen avoin ja tilanteeseen suhteutettu pun
nitseminen kävisi mahdolliseksi, toteaa Ziehe (1991, 143-146). 

Kosketuksen luominen tulee nyt keskeiseksi. Ammattilaisen ei kui
tenkaan tulisi pyrkiä saamaan otetta asiakkaasta muuttamisen mielessä 
vaan luoda tilanne, jossa asianomainen itse alkaa käydä kokemiaan 
ristiriitoja läpi. Itsehavainnon kytkeytyminen subjektiiviseen aikaelä
mykseen menneen ja tulevan suhteissa on tärkeää. Olisi herätettävä 
toivon näkökulma, etsittävä aiempia ja uusia onnistumisen kokemuksia 
sekä suuntauduttava tulevaisuuteen. Ziehen mukaan (1991, 156-157) 
tämä ei tarkoita menneen toistamista vaan kykyä uuteen kolmen vai
heen kautta: 1) paluu primäärikokemuksen myönteisiin ja kielteisiin 
kerrostumiin, 2) suru siitä, että on erottava alkuperäisestä itsestä, ja 3) 
rohkeus kokeilla uutta. Tämä ei merkitse ahdistuksen täydellistä poissa
oloa; ahdistusta on, mutta vain väliaikaisesti, ja ahdistuksen kanssakin 
opitaan elämään. 

Keskeisimmät jäsennykset kokemisen muutoksessa ovat oppi
misprosessin mukaan seuraavat (Ziehe, 1991, 228-229): 

1) mahdollisuuksien vapauttamisprosessi kokemusta tulkitsemalla
2) suojamekanismien (puolustusmekanismien) säilyttäminen
3) liikkumatila uusien kokemusten etsintään
4) mahdollisuus psykodynaamiseen ja kognitiiviseen regressioon, jo koetel

tujen näkökantojen tulkintoihin
5) uuden turvaaminen jäsentelyjen ja selvitysten avulla
6) kasvanut ja vakiintunut konfliktinsietokyky
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Syövän yksilökokemisen hallinnassa on havaittavissa progressiivisuutta: 
patologisen energian ja mahdollisuuksien vapauttamista, uuden koke
misen tavan oppimista sekä uusia tulkintoja jäsentelyjen, elämäkerrallis
ten yhteenvetojen ja selvitysten välityksellä. Kasvanut ja vakiintunut 
kokemisen rationaalinen ja realistinen hallintakyky itsemääritelminä on 
ilmeistä. 

Progressiivisuuden lisäksi myös regressiivisyyttä ja suojameka
nismien säilyttämistä on havaittavissa, sillä uuden oppiminen merkitsee 
samalla totutun tavan hylkäämistä, jolloin voi esiintyä puolustusme
kanismeja. 

7.1 Sokki, tiedostaminen ja jäsentely 

Sokkivaihe 

Syöpään sairastuminen oli useimmiten sakki ja lamaannuttava koke
mus, mutta melko nopeasti seurasi tilanteen tiedostaminen ja kokemi
sen jäsentely. Sen jälkeen tilanne yleensä normalisoitui. Sairastumista 
sinänsä ei pidetty kriisikokemuksena, potilaan oli vain vaikea uskoa, 
että hän itse sairastui syöpään. Moni potilas oli itse havainnut jonkinlai
sen patin syövän merkkinä, ja tämän vuoksi oli hakeutunut lääkäriin. 
Joillakin syöpä oli todettu yllättäen muun oireen - väsymyksen, laihtu
misen tai yskän - ohella. Seurantatutkimukset ja työterveyshuollon tar
kastukset olivat tärkeitä kanavia syövän löytymisessä. 

"Syöpä jysäytti. Olin kuin puulla päähän lyöty. Kyllähän se ensteks oli 
melkoinen sokki, siis ihan tuntu, että maailma loppuu. En mä tiennyt, et 
mulla tämmöinen sairaus onkaan, kun mä menin ihan muun vaivan 
takia lääkäriin. Löysin sen sattumalta, en tiedä olisinko mä vieläkään täs
sä vaiheessa, jos en olisi täyttänyt tänä vuonna 45 vuotta. Ja sitten työter
veyshuolto aktiivisesti lähesty kaikkia 45-vuotiaita tällaisessa niin kuin 
ennalta ehkäisevässä, että työkykyisyys säilyisi." (4) 

"Se ei mennyt heti tajuntaan, vaan ikään kuin jotenkin olisi lyönyt tuonne 
aivokoppaan, se oli ikään kuin ihan tyhjä. Sitten olisi ikään kuin isketty 
jollakin, joku tulinen isku." (3) 

Sokkivaihe oli lamaannuttava, sillä syöpä ei tullut heti tietoisuuteen. Se 
pelästytti, lamaannutti ajattelun ja toimintakyvyn hetkeksi ja vaikutti 
jopa elintoimintoihin. Lamaantumista nimitettiin usein hoidon ammat
tikielellä torjunnaksi, vaikka kyse on mitä ilmeisimmin tiedostamisen 
ongelmasta. 

"Joo, kyllä se jonkun aikaa vie, ennenkö sen tiedostaa." (11) 
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"Sinä aikana kun mä odotin sitä lääkäriin menoaikaa niin mä sain ta
vallaan yhden semmoisen sydänkohtauksen, mitä sitten toiminnallisena 
pidettiin. Mä tulin tänne ensiapupoliklinikallekin, et mua rupesi puista
maan aivan hirveästi ja otettiin se sydänfilmi ja muuta. Ei niissä ollut mi
tään. Ne oli diagnosoinut sen tällaisena toiminnallisena sydänhäiriönä. 
Mutta voi se olla et se oli niin alitajuista pelkoa, sitten puhkesi kotona 
illalla, yöllä, viikonloppuna paineena vaikka en mä sitä tiedostanut, 
tietoisesti ajatellut enkä pelännyt. Mä mielestäni suhtauduin siihen aika 
kevyesti siinä vaiheessa, en päästänyt sitä tietosuuteen." (4) 

Tiedostaminen ja tilanteen jäsentely 

Sokkikokernusta kesti päivästä viikkoon. Sitten tilannetta alettiin jäsen
nellä, jolloin potilas varsinaisesti tiedosti tapahtuman. Potilaat mainitse
vat taistelusta, mutta taistelu ei ole kriisiprosessin omaista taistelua 
kuten 1970-1980-luvulla, vaan tietoista torjuntaa syöpää, masennusta, 
surua ja pelkoa vastaan. Näille tunteille annetaan runsaasti sijaa, mutta 
niihin ei jäädä kovin pitkäksi aikaa, sillä tiedetään, että se vaikuttaisi 
haitallisesti. 

"Minä en osaa masentua, mutta on mulla aikoja ja päiviä sellaisia. Nyt 
kun mä tulin Töölöstä pois ja tiesin taas, että uuteen ollaan menossa, niin 
taksissa ajattelin - oli niin synkkä päivä ja räntää sato ja pimeätä ja mieli 
maassa - niin mä aattelin, että jos kertakaikkiaan pistän rukkaset tiskiin ja 
antaisin olla vaan. Et olisin vaan kotona, et kun tämä mun elämä ei ole 
mitään muuta kun sairaalasta sairaalaan. Mä on ihan ulkoa ohjattavissa, 
et mulla ei ole enää mitään sanomista omasta elämästäni. Mutta ei, ni ei, 
minä en voi antaa periksi." (14) 

"Että mulla on voimia ja mä jaksan taistella ja mulla on mieli pirteä. Kyllä
hän niitä masennuksen kausia tulee. Ne tulee silleen aina yllättäen sem
moinen kapinamieli, et miksi tämä piti just mulle tulla. Sitten taas se on 
vaan otettava itteensä niskasta kiinni ja aateltava et ei tässä auta nyt 
mikään, että ei sitä passaa masentua, et siitä ei ainakaan mitään tule ja 
yrittää jaksaa pitää mieltä pirteänä. Kyllä täytyy sanoo, et mä on omasta 
mielestäni hirveen hyvin, et kun se alkushokki meni ohi, niin kyllä mä 
on tosi hyvin. Joo, masennusta ei, sitten ei tule mitään. Kyllä et jos on 
jatkuvasti masentunut ja silleen, ni siitä ei tule kyllä mitään." (5) 

Kun potilas alkaa jäsennellä tilannetta, hän yleensä myös kertoo syöväs
tä jollekin. Tällöin kokemus todellistuu ja saa konkreettisen hahmon. 
Kertomistilanteessa tapahtuu ikään kuin energian siirtoa ja mahdol
lisuuksien havaitsemista, sillä potilas tuntee olevansa vahvempi tämän 
jälkeen. 

"Kyllähän se oli semmoinen isku, että ei. Lääkärit vie minut huoneeseen
sa ja kerto sen ja en mä ensiksi sitä tiedostanut kun hän sano et se on 
eräänlainen veritauti: Myeloma multiplex. Eihän se mulle sanonut siis 
mitään." Sitten mä tiedostin sen vasta huoneessa ja kyllähän se oli niin 
hirveä sokki, että mä en voinut muuta ku itkee. Kyllä jo iltasella kun 
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poika tuli, mä olin sitten vähän jo, mä sanonkin pojalle ja hänen mor
siamelleen, että kyllä mä tästä vielä meinaan selvitä, että en mä anna periksi. 
Mä tapasin siellä yhden siskon miehineen. Juttelemassa tästä asiasta mä 
sain hirveästi voimia. Kun tulin sitten sunnuntaina (uudelleen) niin olin 
toisella mielellä. Ei tässä vielä ole kaikki menetetty." (5) 

Sairastuminen syöpään on elämänkulun katkoskohta, jossa arvioidaan 
elämää eteenpäin ja taaksepäin. Laskelmoidaan, mitä on saatu aikaan ja 
mitä vielä ehditään toteuttaa. Elämänarvot saavat nyt uuden tärkeysjär
jestyksen. 

"Kyllä siinä avautuu ihan uuvet näkökannat elämään kun tämmösen kokee. 
Että tuossa kaupan pihassa osu äskö yks entinen naapurin rouva, ni 
kysy, mitä kuuluu. Ni minä kysyn, mitä kuuluu. Ni rupes veet valumaa 
suoraan silmistä. Minä sanon, että ei tämä nyt enää mittää, että aattele, et 
tässä on jottai hyvääkin puolta, et mulla menee deodoranttiaki paljo vä
hemmä ku ei tarvii panna ku toiseen kainaloon. Se sano, että voitko sä 
tuolla lailla ajatella. Toiselta valu veet suoraan silimistä. Mutta että jottai 
siinä on positiivista." (8) 

Tilanteen normalisoimisen vaihe 

Kokemista jäsentämällä realisoidaan selviytymismahdollisuuksia arkie
lämässä. Potilas etenee progressiivisesti kokemisen tulkinnassa, mutta 
hän myös regressiivisesti heittäytyy masennuksen, vihan ja ahdistuksen 
tunteiden valtaan. Pyrkimystä muutokseen ilmenee kuitenkin myös 
tässä tilanteessa. 

"Kyllä se on pakko selviytyä. Kyllä mä kaikki tunteet ja tuntemukset on 
läpi käynyt. Mutta se aggressiivisuus on se, joka säilyy kyllä sitä tautia 
kohtaan. Että kyllä kaikki katkeruus ja itsesääli ja tuska ja suru ja viha. 
Kyllä mä annan itseni kokee kaikki vihan tunteet, koska minusta se on 
hyvä. Mutta se on vain siinä, että ei jää siihen tilanteeseen. Siitä on osatta
va nousta. Ja kun antaa itsensä olla niin surkea kun siltä tuntuu, Sitten 
jaksaa taas eteenpäin." (14) 

"En mä oikein tiedä olisiko se vihaa. Mutta mä sinänsä ihmettelen, et 
miten mun oma keho voi ruveta taistelemaan minua vastaa, että on se tietyllä 
tavalla vihaa. Keho tavallaan tekee tepposet itselleen." (4) 

Tunteiden ilmaiseminen tai tunteiden kieltäminen ja sairauden torjumi
nen ajatuksellisesti olivat suojamekanismeja, joilla oli subjektiivinen 
oikeutuksensa. Ne perustuivat elämäkerralliseen kokemukseen ja sitä 
kautta aavistukseen itsensä suojelemisesta. Vaikka tällöin esiintyi epära
tionaalisuutta ja epärealistisuutta, näilläkin oli merkitystä sisäisen ehey
den säilyttämisen kannalta. Mutta koska ne olivat minä-toimintoja, ne 
saattoivat jatkuvina ajan mittaan koitua patologisiksi, siksi niistä oli 
myös selviydyttävä. Vapautumisessa auttoi kokemisesta kertominen. 
Hoitohenkilökunta, ystävät ja perhe olivat avustavina luomalla kom-
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munikaatioyhteyden välityksellä potilaaseen kosketusta. Vahvistavan 
tuen ja toivon heräämisen ansiosta potilaan itsearvostus lisääntyi, pro
gressiivinen kokemisen hallinta eteni ja kokemus saattoi nyt normalisoi
tua. 

"Aion vielä elää. Olen itkuni itkenyt ja suruni surrut. Nyt elän joka päivä 
enkä ajattele enää yhtään." (19) 

7.2 Kun sokkikokemusta ei ole 

Sokkia, kaaosta ja lamaantumista ei kuitenkaan aina koeta. Kriisiä, 
masennusta ja pelkoa ei aina ole, vaan elämää jatketaan kuten ennen
kin. Elämäntapaa ei muuteta, vaikka ilmeisesti esimerkiksi tupakointi 
olisi syövän syy. Syövän merkitystä vähätellään ja sen haittaan nopeasti 
totutaan. Miehet kuittaavat syövän huumorilla, naiset ajattelevat sen 
kuuluvan sellaisenaan elämään. Iäkkäämmät toteavat elämän ehtoon jo 
kutsuvan, ja nuoret ovat yllättävän rohkeita, sillä he uskovat selviyty
miseen. Syöpä ei ole järkytys; syövän löytyminen voi olla jopa helpotus. 
Siitä kerrotaan avoimesti, mutta ei pelkokokemuksena vaan taudin ja 
hoidon kannalta. Syöpää ihmetellään, mutta ei ajatella kauhulla. Se saat
taa vakavoittaa, mutta sitä ei paljon ajatella. Syöpä ei vaikuta "ihmeem
min", sillä se ei useinkaan tunnu missään. Ongelmia tuottaa diagnoosin 
toteamisen ja hoidon viivästyminen, jolloin sairaus ehtii levitä ja kuo
leman mahdollisuus käy ilmeiseksi. 

"Ja mä aattelin, että eihän tästä tule mitään, et mun on pakko mennä 
lääkäriin, kun mä en pystynyt enää hommia tekemään ja mä menin maa
nantaina terveyskeskukseen. No, oli onneksi niin asiallinen lääkäri, et se 
tosiaan hyvin tutki minut ja laitto keuhkokuviin. Sitten verikokeisiin ja 
otettiin tuo ... No olkoon, mikä hyvänsä. No keskiviikkona mä sain tietää 
niistä verikokeista. Mä soitin hänelle yhden aikaan, niin verikokeet oli 
senkka 115 ja hemoglobiini 100 ja hän sano, että hän ei nyt tiedä muuta 
et hän laittaa keskussairaalaan jatkotutkimuksiin. Mä menin sitten sisä
tautipolille. Olin sen keskiviikkoiltapäivän siellä. Ne ei saanut siellä mi
tään selville. Ne sano, että hyö ei saa mitään selville, et osastolle täytyy 
laittaa. Menin torstaiaamuna osastolle ja siellä ne tutki ja tutki ja perjan
taina 11 aikaan tuli soitto, että minussa on syöpä. No, eihän se naurattan
na." (12) 

"Et mulla on ihan siinä mielessä ollut ihan mukava olo, et sen takia mä 
en osaa millään kauhulla tätä syöpää ajatella. Muuta kuin ihmettelen vain, et 
onko se totta, joo. Näin tämä on ollut hieno juttu. Eteenpäin ei koskaan 
tiedä, mitä siinä sitten tapahtuu, mutta se on sitten taas toinen asia. Et 
lääkäri sano, et surut ja murheita vielä ehtii olla." (9) 

"Tiedon saaminen, että kysymyksessä on syöpä, oli kaiken kaikkiaan 
hurjan helpottava asia, koska mä olin pari kuukautta kokenut, että mä en 
ole kunnossa." (15) 
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"Syöpä se haittasi niin ovelasti silloin tällöin. Viime keväänä alkoi käydä 
niin huonoksi, että piti lähteä. Ei ole ajatusta, mistä tämä voi johtua. 
Leikkauksen jälkeen se oli selvä. Sattui tuttu lääkäri leikkaamaan. Pe
räsuolisyöpä se oli. Sairaus ei vaikuttanut ihmeemmin, mulla on kai poik
keuksellinen tuo luonto, ei se vaikuttanut mitenkään. Mikkelissä ihmette
livät kun oli leikkaus tulossa ja hoitaja kävi juttelemassa eikä se miten
kään tuntunut vaikuttavan, ei edes leikkauksen jälkeen kun tiesin, että se 
oli syöpää. Silloin pitempään kun en selän tähden pystynyt liikkumaan, 
aika tuli pitkäksi kun kotona olin, enkä tahtonut päästä sängystä." (25) 

Nyky-yhteiskunnan syöpäpotilas tietää, että syöpää voidaan hoitaa. 
Tämä auttaa kokemisen normalisoitumista. Toisaalta syöpää on niin 
paljon yhteiskunnassa, että siihen on totuttu ja syövästä on tullut ylei
nen arkipäivän asia. Lisäksi myöhäismodemin ajan kompleksisessa 
muutoksia täynnä olevassa riskiyhteiskunnassa potilaan kokemismaail
ma on subjektiivisesti ja kulttuurisesti jo niin vahvistunut, että osataan 
ottaa vastaan yllättäviä asioita. Jopa nuorella on yllättävän rationaalista 
ja realista kykyä kohdata syöpä. 

"Olen nyt 17, sairastuin viime vuonna leukemiaan, muuten olen ollut 
terve. No, kun mä en tiennyt, mikä se oli, niin se oli silleen vaikea, mut
ten mä osannut edes säikähtää. Se oli yllättävä. Mulle tuli mustelmia, ei 
mitään muuta, niin äiti sano, et me käymään lääkärissä, että sulia on 
varmaan verenkiertohäiriö. Sitten mä menin ja ne otti verikokeita ja 
lähettivät ne Jyväskylään ja sieltä sitten Kuopioon. Se selvisi kyllä jo 
täällä. En mä huomannut mitään väsymystä. Yhtäkkiä vaan tuli sem
moisia isoja mustelmia. En mä niin pelästynyt. Sitä vain pelästyin kun 
isä ja äiti huolestui. Sitten mä olin yhden kuukauden sairaalassa ja vii
kon kotona. Sitten taas kuukausi sairaalassa ja viikon kotona ja niin aina. 
Tuli mulle kyllä heti alkuun semmoinen pelästys kun se selvisi, mitä se 
oli. Mutta kyllä se meni se pahin nopeasti ohi - ihan muutaman päivän se 
kesti, sitten helpotti - ei siinä mennyt viikkoakaan, ihan muutama päivä. 
Ei se sellainen raju suuri kokemus ollut, ei. Than hoitajatkin sano, että 
miten on pysynyt niin virkeänä." (26) 

7.3 Irrationaalisuus ja itsemäärittely 

Postmodernin ajan syöpäpotilas osaa rationalisoida kokemuksiaan, 
kykenee toimimaan yllättävissäkin tilanteissa ja ymmärtää asioiden 
merkityssuhteita. Hän on oppinut selviytymään. Epäonnistumista ja ky
vyttömyyttä ei tunnusteta vaikeuksienkaan keskellä, vaan niiden kanssa 
opitaan elämään. Yhteiskunnallinen murrosvaihe lisää yksilöllisiä ky
vykkyyden vaatimuksia, mutta toisaalta elämänmuodon ongelmallis
tuessa elämänhallintakyky saattaa horjua. Positiivisuutta murrosvaiheen 
hajanaisuuteen tuo kuitenkin se, että tällöin on enemmän muutospyrki
myksiä kuin muulloin. Subjektiivinen itsemäärittely ja kulttuuriset ratio
nalisoimispyrkimykset tulevat nyt avuksi. Luodaan uusia oppimisko-
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kemuksia ja selviytymismahdollisuuksia. 
Potilaskertomuksissa esiintyi irrationaalista kokemisen tulkintaa, 

mutta aktiivisen tilanteen määrityksen avulla kokemus saattoi myös 
realisoitua. Eräs noin viisikymmmenvuotias yksinäinen mieshenkilö sai 
aivokasvaimen. Sairastuminen oli hänelle vaikea kriisikokemus. Ensim
mäiseksi hän ajatteli päättää päivänsä ja mietti keinoja, miten sen hel
poimmin toteuttaisi. Mutta sitten hän ymmärsi itsenäisesti etsiä selviy
tymiskeinoja: aluksi asiaa tuntevan lääkärin, kun terveyskeskuksessa ei 
syöpää osattu epäillä. Toisaalta hän osasi realisoida kokemusta ja kuole
man ajatuksia, joita pitkälle edenneen syövän löytyminen hänelle toi. Ja 
kolmanneksi hän kykeni normalisoimaan tilannetta toteamalla, että ei 
ainakaan heti kuole, ehtii tehdäkin vielä kaikenlaista. 

Potilas oli pitkään käynyt tutkimuksissa päänsäryn vuoksi, mut
ta syöpää ei ollut todettu. Hänelle ehdotettiin fysikaalisia hoitoja ja 
hartia-niskalihasten hierontaa, mutta näistä ei ollut apua. Niinpä hän 
alkoi etsiä tietoa sairauteensa liittyvistä oireista. Hän löysi neurologian 
kirjan, josta huomasi, että oireet saattoivat viitata neurologiseen sai
rauteen. Seuraavaksi hän meni erikoislääkärille. Tämä kehotti hakeu
tumaan tietokonetomografia- tai magneettikuvaukseen, ei sen tähden, 
että löydettäisiin mitään, vaan sen tähden, että olisi huojentavaa, kun 
todettaisiin, ettei ole mitään. Tutkimus olisi eräänlainen poissulkututki
mus. Kun kuvauksessa sitten löytyikin iso kasvain, oli kokemus tyrmis
tyttävä. Hän ajatteli kuolemaa ja oletti, että elämä oli nyt eletty. Sitten 
hän ajatteli, että kaikkihan kerran kuolevat ja tottui kuoleman ajatuk
seen. Ongelmaksi vain jäi, miten saisi helpon kuoleman, ettei joutuisi 
paljon kärsimään. Eutanasia ja myrkkykapseli tai tavallinen itsemurha 
olivat vaihtoehtoisia. Kuoleman ajatukset kuitenkin askarruttivat niin, 
että oli lähdettävä etsimään tietoa teosofisista ja kristillisistä arvoista. 
Pappi ja Jumala saattoivat tulla jopa terapeutin asemaan. Sitten hän 
totesi, että voihan vielä terveen veroisia vuosiakin olla jäljellä. Tilannet
ta helpotti kaiken lisäksi se, että lopullisissa tutkimuksissa aivokasvain
ta ei todettukaan niin pahanlaatuiseksi kuin alussa oli epäilty. 

"Se oli tyrmistyttävä kokemus ainakin minulle. Sitä terveyskeskuksessa 
pidettiin pitkän aikaa vain migreenin päänsärkynä ja sitten jännitys
niska-hartia-päänsärkynä. Minulle ehdotettiin fysikaalista hoitoa pään
särkyyn ja hartia-niskalihasten hierontaa. Sitten aloin ihmetellä, kun 
pyörittelin käsiä ja hartioita, kun se ei vaan siitä se päänsärky ottanut 
helpottaakseen enkä migreenilääkkeitä uskaltanut kovin paljon käyttää, 
koska mä huomasin, että nämä ei oikein tuntunut tehoavan." (27) 

"Sitten minä lainasin kirjastosta neurologian kirjan. Sitten vasta kun minä 
siitä neurologian kirjasta huomasin, että tämä sopeutuu tuohon trakti
opäänsärkyyn, niin minä hakeuduin yksityisneurologin vastaanotolle. 
Niin hän sanoi, että käykää ihmeessä joko tomografia- tai magneettiku
vauksessa, magneettikuvauksessa kuitenkin mieluummin. Eihän se suin
kaan sitä tarvitse merkata, että sieltä löytyy mitään, vaan se on niin sa
nomattoman huojentavaa, kun ei löydykään mitään. Tehdään vain täm-
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moinen poissulkudiagnoosi. Päänsärkyä oli aika tavalla voimakasta. 
Siihen liittyi kyllä vähän näköhäiriöitäkin, mutta sitten nämä tk-lääkärit 
selittivät tätä näköhäiriötä, että ainahan migreeniin liittyy näköhäiriöitä. 
Sitten kun siinä piti tehdä tämä poissulkudiagnoosi, niin se oli tyrmistyt
tävä kokemus, että sieltä löytyikin aika lailla iso kasvain. Sitten olin 
ensin siellä Mikkelin keskussairaalassa, se tuntu niin kammottavalta, et
ten osannut kahteen yöhön nukkua ollenkaan." (27) 

"Mä ajattelin eutanasiaa ensimmäiseksi. Mä ajattelin näin, että nyt se on 
sitten elämä eletty. Minun kohdalla vain sattui käymään näin onnetto
masti, että tämä loppuu jo 47-vuotiaana. Sitten ajattelin näin, että kyllä
hän sitä tietysti kaikki kerran kuolee, muinaiset roomalaiset, kreikkalaiset 
ovat kuolleet ja lukemattomat sukupolvet heidän jälkeensä, että ennem
min tai myöhemmin minä joka tapauksessa tulisin kuolemaan. Minä 
pian aloin hyväksymään tämän. Mutta niin, että nyt ei olisi muulla väliä 
kun, että saisin helpon kuoleman, että ei joutuisi paljon kärsimään eikä 
kitumaan tämän sairauden takia. Ajattelin eutanasiaa, jotain myrkky
kapselia tai sitten klassinen perinteinen itsemurha. Eihän tietenkään 
lääkärit hyväksy eutanasiaa eikä sitä saa tehdä." (27) 

"Minä pääsin sillä tavalla yli, että ei kannata vielä heittää kaikkia toivoa, että 
tässä saattaa hyvinkin käydä niin, että kunhan Kuopiossa ensin käyt 
leikkauksessa, niin sen jälkeen kun siitä tulee patologin lausunto, niin 
sehän vasta osoittaa ensinnäkin sen pahuusluokan siinä. Ja nykyään 
eihän se suinkaan ole sillä tavalla, että se välittömästi veisi henkeä, että 
siinähän saattaa tulla useita vuosia aivan terveen veroinen jakso." (27) 

"Mä ajattelin, että katotaan nyt sitten, että tässähän saattaa ehkä seurata, 
ainakin käytännön asiat saattaa järjestellä. Sitten mä kävin teosofisessa 
kirjastossa, siinä vaiheessa kun tämä kuoleman pelko oli. Tai siihen ta
vallaan niin kuin kuoleman pelkoon minä totuin niin, että ajattelin sitä aika 
viileästi, juuri näin että kerranhan kaikki kuolee. Sieltä tosiaan luin use
ampiakin näitä teosofisia teoksia. Mutta niistäkin jää lopulta sellainen 
epäily, että ihmisen psyyke luo nämä aivan samalla tavalla kun ihmisen 
psyyke voi luoda erilaiset uskonnotkin. Joskus mä ajattelen näin, että 
jollei Jumalaa olisi, se pitäisi keksiä, koska se on tavattoman hyvää tera
piaa. Biologisen maailman katsomuksen mukaan sen jälkeen kun kuolee, 
solut hajaantuvat ja lakkaa totaalisesti olemassa. Mutta sen takia kun on 
Jumala ja Jeesus, ihminen saa niiden kautta niin hirveen hyvän terapian. 
Pappikin on terapiaa. Minä kävin siinä ahdistusvaiheessa ihan papille 
kirkkoherran virastossa, omista hautajaisista, kun olen kirkosta eronnut, 
että kuinka hän menettelisi, suostuisiko esimerkiksi toimittamaan tämän 
ruumiin siunauksen, mikä taas omaisia ajatellen - itsehän en siitä tietäisi 
enää mitään - olisi ehkä heille ihan miellyttävä kokemus, ettei kirkosta 
eronnutta heitettäisi kuin jotakin koiran raatoa johonkin kuoppaan. Niin 
huomasin, että pappi puhui lämpimästi ja hyvin ja että hän oli mitä 
suurimmassa määrin terapeutti." (27) 

Lähestyvän kuoleman mahdollisuus synnyttää pelkoa. Kuitenkin poti
lailla on hämmästyttävää uskoa selviytymiseen tässäkin vaiheessa. Ker
tomuksista saa vaikutelman, että taistelumieli säilyttää elämässä. Potilas 
on voinut pitkään olla teoreettisen kuoleman partaalla mutta periksi 
antamattoman mielensä ansiosta uskoo elävänsä edelleen. Kuolema ei 
varsinaisesti pelota, sen kivuliaisuutta vain pelätään, sillä usein ei tiede
tä, että kipua voidaan hoitaa. Elämänhalu on kuitenkin voimakas. 
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"Alkuun tuntui, että elämä päättyy tähän, silloin kun tuli selvyys, mitä 
tämä sairaus on. Sitten kun pääsin sädehoitoon, se helpotti. Viime keväänä 
uusi. Jouduttiin tekemään leikkaus. Nyt hoidetaan sädehoidolla. Minulla 
on hyvä yleiskunto. Pystyn ulkoilemaan ja tekemään askarteluhommia. 
Pääsen lomalle, sitten jatkuu hoito." (7) 

"Ihan olen ollut pirteä enkä olisi tiennyt mitään tänne tulosta, mutta tuli 
kuhmu otsaan ja sitä lähettiin hoitamaan. Hyvin tänne asti, siitä on viisi 
vuotta aikaa. Ei muualla ainakaan tähän asti. Hyvin oikein hyvin on 
mennyt viisi vuotta. Kyllä on pystynyt unohtamaan. En ole kovin kau
heasti sitä surrutkaan. Minä on sen luontoinen, mä otan ne sillä lailla 
kun päivät tulevat, en minä sitä sure, ei mun päivät jatku siitä yhtään." (13) 

"Kyllä lääkäri sano, kun se tästä kaulalta leikkasi, et hän ei saanut sitä 
enää kiinni ja tulihan sieltä epikriisi. Siinähän on sillä tavalla, et se me
nee semmoisina pitkinä käytävämäisinä juosteina tuolla ihon alla, mikro
skooppisen pieninä ja sitä on niin kuin kaikkialla. Se on niin kuin viivy
tystaistelua, mutta minä en periksi anna. Minä aion elää. Lääkäri sano 
tuolla kun olin viimeksi Töölössä, Sitten kun mä läksin siitä huoneesta 
pois, niin sano hoitajalle, että ei hyvä Jumala, miten tuo nainen tuossa ja 
tuon näköinen, vaikka se olisi kaiken järjen mukaan ja papereitten mu
kaan pitänyt olla haudassa jo monta vuotta sitten." (14) 

Kuoleman läheisyydessä saatetaan ajatella vapaaehtoista elämän päättä
mistä. Kuolema sinänsä tapahtumana ei ole kovin vaikea. Useimmiten 
potilas vain nukkuu väsymystään ja heikkouttaan. Kuoleman liian no
pea lähestyminen on vaikeinta. Erityisesti perheenisät ovat tällöin vaa
rassa luhistua. 

7.4 Paluu arkeen 

Arkielämään palataan yleensä normaalisti. Syöpä ei ole aina kivulias, sitä ei 
aina edes tunne. Sen voi jopa unohtaa ja toimia jatkaa kuten ennenkin. 
Ahdistusta saattaa olla ajoittain, mutta se ei välttämättä vie toimintaky
kyisyyttä vaan lisää pyrkimyksiä aktiivisuuteen: etsitään uusia vahvista
via kokemuksia, uusia toimintoja, harrastuksia, matkoja ja uusia ystä
vyyssuhteita tai puuhataan vain kotipiirissä ja vietetään aikaa perheen 
kesken. Tällä tavoin sairauden haittaa kyetään minimoidaan. Uuden ko
keileminen tuo positiivisen itsetilan, jossa tuntee olevansa vapaampi, 
rikkaampi ja toimintakykyisempi. Samalla se auttaa todellisuuden hal
linnassa (Ziehe 1991, 237). 

"Meitä on 12 tämmöistä vanhoja entisiä eläkeläisiä, me käydään toistem
me luona, me tehdään kävelylenkkiä aamuin illoin, meillä on mukava 
talo. En ole ollut syöpäyhdistyksen toimissa kun minä en ole kerinnyt 
mihinkään. Mä en o eläkeläisissä enkä yhtään missään. Mulla ei ole ollut 
aikaa. Minä on niin kova tekemään käsitöitä ja lukemaan. Minä ohjelmoin 
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sen päivän niin mulle ei ole minkään näköistä ongelmaa sen yksinäisyy
den kanssa. Lapsenlapset on koulussa siinä yhteiskoulussa siinä vieressä, 
niin tulevat koulusta aina ja sanoo, mä tulen sun luoksesi. Pistän kädet 
ristiin ja vien sen ylös. Ei sitä tykkänään voi unohtaa, mutta tuota, en 
minä sitä nyt aina hauvo mielessäni." (7) 

"Ystäviä on saanut valtavasti. Kyllä minä menen joukkoon siinä missä muut
kin ja teen kaikkea." (5) 

"Mulla on hirveen paljon hyviä ystäviä, mitkä on tukenut mua ja jatkuvasti 
soittelee ja pitää, että mä olen tosi hyvin päässyt tämän alun." (6) 

Elämän ja kuoleman kysymyksiä mietittäessä elämä voi näyttäytyä 
menetettynä, mutta se voi myös saada uuden arvon. Jotkut ovat jopa tyyty
väisiä syöpään sen tähden, että he osaavat antaa elämälle enemmän 
arvoa sairastumisen jälkeen. He osaavat jopa iloita ja nauttia jokaisesta 
päivästä enemmän kuin ennen. Sairaus on saattanut muuttaa persoonal
lisesti, kasvattaa ja kehittää henkisesti. 

"Kyllä mun täytyy sanoa, että ei niin pahaa asiaa ole, missä ei olisi jotain 
hyvääkin. Mä sanon ainakin, että jos minulle nyt sanottaisi, että saat 
alkaa kaiken alusta, niin mä tuskin antaisin pois mitään elämästä. Tämä 
on hirveästi antanut siinä mielessä, että se on kasvattanut henkisesti hirve
ästi. Mä olen ihan toisenlainen ihminen, mitä mä olen ollut. Ennen kaik
kea se, että jokaisessa päivässä on ilon aiheita. Osaa antaa elämälle sen 
arvon, mikä sille kuuluu." (16) 

"Kyllä mää joskus siipi maassa olen, mutta mä nousen siitä. Osaa niin 
kun koota itsensä ja sitten ajattelee niitä hyviä puolia ja niitä on paljon. 
Ainakin minä. Jos katkeruudelle antaa vallan, niin silloin peli on -
menetetty aivan varmasti. Silloin on vaan niitä huonomman puoleisia 
ajatuksia. Kaikki positiivinen elämä ja ajattelu, se on hirveen tärkeä ter
veellekin." (14) 

"Usko tai älä, elämä voi alkaa syövästä. Ainakin mulla on käynyt niin. Jos 
mä olisin elänyt sata vuotta terveenä, niin mä en olisi elänyt päivää
kään." (16) 

"Ei, minä on semmoinen, minun vävyni sanokin, että sinä otat hienosti 
tuon asian. Mä sanon, että se ei tule sillä miksikään (surulla) muutako 
pahemmaksi. Mulla oli niin ihana siellä hoito, ihan niin kuin mulle jär
jestetty valmiiksi lääkärit ja kaikki. Mä pääsin ihan suoraan hoitoon ja 
kolmen viikon sisällä olin täällä. Ei mulla ole mitään, mä olen ihan so
vussa tämän kanssa. Jos mulle on tämä annettu, mun pitää se kantaa. 
Mulla on hyvä koti, ei ole mitään hätää. Ei ole muuta kun nauttia elä
mästä, joka päivästä, mikä on jäljellä." (7) 

Syövän ei myöskään anneta vaikuttaa perhe-elämää häiritsevästi. Omai
set ymmärtävät, että sairastunut on yhä sama huolimatta syövästä. Ta
pahtuma ja tunteet käydään yhdessä läpi. Perhe kasvaa potilaan kanssa. 
Lapsille kerrotaan tilanteesta. He tulevat sairaalaan. Lapsi on huolissaan 
mutta yleensä ymmärtäväinen ja osaa suhtautua asiaan hyvin. Mur-
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rosikäiselle vanhempien sairastuminen voi olla vaikea kokemus. Mur
rosikäisen oma elämä on epätasapainoinen, siksi tilanne on vaikea. 
Mutta yleensä perhe löytää tasapainon. 

"Sitä on paljon puhuttu ja itketty yhdessä ja sovittu, että nyt saa itkee ja 
kun ei enää itketä, ruvetaan nauramaan. Ei pahaoloakaan ole kielletty, 
saa surrakin. Hän (22) on ehkä sillä tavalla sinut sen kanssa, suree siinä 
rinnalla, mutta huomaa, et mä selviän kumminkin. Sitten tämä 14-vuotias, 
on itse kriittisessä iässä, tyttö myöskin. Hän on aika vähän puhunut. 
Joskus kyselee näistä hoidosta muutamalla sanalla. Varmaan pelkäsi kun 
olin sairaalassa, et kuolenko mä, koska oli mun tälle avomiehelle sano
nut et kauniitten ja rohkeittenkin äiti kuolee siihen rintasyöpään, et kuo
leekohan meidänkin äiti. Hän ei ole siitä mun kanssa keskustellut. Hä
nen luokkatoverinsa isä on vuosi sitten kuollut syöpään. Ne kävi luo
kassa tämmöistä prosessia, että tämä kuoli. Sillä tavalla tämän tapaisia 
kokemuksia on taustalla." (4) 

"En oikein tiedä, miten hän suhtautuu. Se on just tämä oma fyysinen 
minä heräämässä ja käyvään sitä murrosikää vahvasti läpi. Mä luulen et 
hän ei ole valmis tässä vaiheessa siitä kovin paljon keskustelemaan. Aina 
olen valmis juttelemaan kun hän kysyy, mutta en ole tuputtanut. Olen 
selittänyt, jos on ollut paha olo, jos olen pelännyt jotakin, esim. silloin 
kun tuli tämä sädehoito ja muuta, et miksi mä onkin surullinen, että mä 
petyin siihen, et tämä leikkaushoito ei riittänytkään." (4) 

"Kun olin teholla kun leikattiin, niin hoitajat meinasi, että ei missään 
nimessä saa tulla kattomaan. Kyllähän mä hirveen rajun näköinen olin
kin, kun oli joka paikasta silputtu, mutta minä sanon, että se saa tulla 
kattomaan, koska minä olen kertonut sille, miltä äiti näyttää ja että äiti ei 
voi puhua kun äiti on hengityskoneessa ja muuta. Sitä ei saa estää, sen 
on saatava tulla. Ne sitten laski sen. Hän osaa ottaa sairauden ja vam
maisuuden, se on luonnollinen sille, se on kasvanut siihen." (14) 

Nainen, jolta on rinta leikattu, saattaa pelätä aviopuolison suhtautumis
ta, mutta aviopuolisot ovat hämmästyttävän ymmärtäväisiä. Tärkeintä 
heille on, että puoliso on elossa, oli hänellä rintaa tai ei. 

"Meillä on hyvin läheiset suhteet. Kun se piti poistaa se rinta, hän ei 
varmaan uskonut sitä silloinkaan, että se pitää poistaa. Hän lähti pois 
sieltä, hän oli siellä ja itki vähän aikaa mun kanssa. Sitten tuli iltapäiväl
lä. Hänen piti mennä kokoamaan itsensä. Nyt tämän kanssa on opeteltu 
elämään. Hän sitä koko ajan jaksaa korostaa, että sinähän olet ihan sama 
kun ennekin, että eihän tässä ole mikään muuttunut. Et nyt mennään tätä 
kuvioo eteenpäin. Se on ollut hurjan hyvä tuki." (4) 

"Sitten kun rinta leikattiin, aattelin, että minkälainen on naisena, kun 
olen kuullut, että aviomies on jättänyt. Se on kamalaa, et siinä vaiheessa 
jätetään, jos naiselta leikataan rinta. Mutta se on jollekin niin kova, että 
lähtee. Tietysti mä sitä alkuun aristelin, kun mentiin saunaan yhdessä, 
mutta tämä kaveri sano mulle, että elä sitä ollenkaan aristele. Hän sano 
mulle näin, niin siihen loppu. Mä aattelin, että mitäs mä sitä aristelen. 
Vaikka tämä kaveri on mua jonkun verran nuorempi." (6) 
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Tilanteen jäsentely ja kokeminen 

Syöpäkokemus on siis useimmille sakki, mutta lyhytaikainen sakki. 
Tällöin potilas saattaa hetkeksi lamaantua. Melko pian hän kuitenkin 
tiedostaa tilanteen ja alkaa jäsennellä sitä rationaalisesti. Masennuksen 
ja pelon valtaan ei alistuta, vaan todetaan, että elämää on jatkettava 
syövästä huolimatta. Aina sakkia ei ole, mutta voi myös olla irratio
naalinen tilanne. Kokemisen luonteeseen vaikuttavat tiedon ja elämä
kerran itsejäsentelyt sekä lähiyhteisön tuki. 



8 KOKEMUSTEN JÄLJITTÄMINEN TIEDON 
JA ELÄMÄKERTOJEN AVULLA 

8.1 Tiedon välittyminen 

Tieto, jota potilaalle hoitoprosessin yhteydessä enenevästi välitetään, 
auttaa kokemuksen tiedostamisessa. Tiedosta tulee tällöin merkitysha
vainnollistettua tietoa, joka identifioituu yksilöllisen kokemisen välityk
sellä. Medikaalisen tiedon hallitsevuus on ilmeinen potilaskertomuksis
sa. Mutta usein myös kerrotaan, että tietoa on liian vähän. Näin oli 
etenkin diagnoosin viivästyessä ja hoitoon pääsyä odotettaessa mutta 
myös itse diagnoosin kertomistilanteessa ja leikkauksen yhteydessä. 
Tällöin tiedostaminen kävi ongelmalliseksi ja irrationaaliset kuvitelmat 
saivat vallan. 

Diagnoosin viivästyminen oli pahin epävarmuuden ja epätietoi
suuden aiheuttaja. Kun syöpävalistusta on yhteiskunnassa yhä enem
män, niin erityisen huolellisesti kehotetaan hakeutumaan lääkärille, jos 
jotakin epäilyttävää ilmenee, jotta syöpä voitaisiin hoitaa varhaisvai
heessa. Potilaat hakeutuvatkin ajoissa lääkärille, mutta potilaskertomuk
sista käy ilmi, että syöpää ei aina löydetä. Jopa vuosikausia potilas 
saattoi käydä tutkimuksissa eikä syöpää löytynyt. Ilmeneviä oireita hoi
dettiin esimerkiksi iskiaksena. 

"Kolme vuotta olin saman lääkärin hoidossa ja kolmen kuukauden päästä oli 
aina kontrolli ja se ei puhunu mittään syövästä. Sit saatiin Mikkeliin uus 
kurkkulääkäri ja sille pääsin sitten. Sanottiinkin heti, että läänille ja lää
nille leikkausta varten. Sieltä hommasvatten tänne kaikki paikat ja sitten 
on pyöriny täällä. On minulla vielä tuo sädetys aamullakin, mutta eihän 
sen nyt mitä estä, minä meinaan lähtee Mikkeliin. Olen jo paljon täällä 
pyöriny, että rupee olemaan vähän sernmosta." (12) 
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"Mulle tuli hirvittävä katkeruus kun työterveys laitto mun sisätautitutki
muksiin: se tuli bumerangina takaisin, ettei katsota sisätautitutkimusta 
aiheelliseksi. Mulla oli ollu samat oireet jo edellisenä vuonna." (20) 

"Minä olen sairastunu niin, että hoidettiin pitkään iskiaspotilaana. Mulla 
oli kovat kivut. Vuoskausia kävin työterveyslääkärillä. Sain fysikaalista 
hoitoa ja hierontaa. Aina vaan pidettiin issiaskipuna." (10) 

Syövän löytymättömyyden syynä saattaa olla niiden vaikea havaitta
vuus. Esimerkiksi vatsa- ja suolistosyövät voivat kehittyä pitkälle, en
nen kuin edes oireita ilmaantuu. Rintasyöpäkin saattaa olla vaikeasti 
havaittavissa. Kun potilas tunnollisesti oireita tuntiessaan on käynyt tut
kimuksissa eikä syöpää ole löytynyt, oirehtivaa voidaan alkaa epäillä 
valittajaksi tai psyykkisesti häiriytyneeksi - varsinkin jos hän jaksaa 
"riskata ja riskata" tutkimuksia ja jos oireet eivät viittaa "lääkärikirjan" 
syöpään. 

"Sitä vuosia pelkäs, että minussa on se ja aina lääkäri vannotti. Minä 
valitin, että minun särkee tätä rintaa. Lääkäri tutki ja sano, että yhdeksän 
kymmenestä naisesta valittaa rintaa. Ja vielä kun työ ootte, kun minä on 
eronnu, sitä joutaa sitte tutkii ja kuulostaa turhan päiten, et ei siell o mittään." 
(8) 

"Olin huomannu rinnassa semmosen kyhmyn tai en oikeastaan kyhmyä 
vaan rinnan alapuolelta, kun pisti kainaloon deodoranttia, siihen tuli 
tämmönen kuoppa, semmonen pieni kuoppa. Sanon, et pitäisköhän tos
takin valittaa, että onkohan tossa jotakin kun tää rinta näyttää erilaiselta 
kun toinen. Terveydenhoitajakin sano, että no kannattaahan se näyttää 
lääkärille, et ei tuo varmaan mikään oo, et se ei tuntunu semmoselta lääkä
rikirjan syövältä." (4) 

"No, kun minä aikani riskasin ja riskasin. Sitte minä pääsin mammografi
aan kaksi vuotta sitten ja sieltä poistettiin semmonen rasvakyhmyrä. Ja 
tuota niitä kuvia ei tutkittu tarpeeksi tarkkaan. Kun minä siitä leikkauk
sesta selvisin, että edelleen minuun sattuu, että jos ei niin pätevä kirurgi 
ois leikannu nin minä sanosin, että leikkas vikapalan. Sano sitte, et soit
taa kahen viikon päästä. Mä soitan. Sano sitte vaa, varmistaa et mä on 
oikee henkilö puhelimessa ja sanoo, että teiltä on löydetty erittäin pahan
laatuinen. Et voitteko tulla pyhäiltana ni leikataa uudelleen." (8) 

Tietoa tarvitaan mahdollisimman varhain, jo diagnoosivaiheen yhtey
dessä. Ellei potilas saa asiallista ja rauhoittavaa tietoa alkuvaiheessa, 
hän kokee sokin rajumpana. Sillä tieto on potilaan tuki ja sen välittämi
sen luonne suurelta osin vaikuttaa siihen, miten potilas kokee syövän. 
Kertomistilanteen tulisi olla vuorovaikutustilanne yhdessä potilaan, 
omaisen ja lääkärin kanssa. Omaisen läsnäolo on tärkeä jo sen tähden, 
että potilas kuullessaan diagnoosin ei saata pelästykseltään osata käsi
tellä koko asiaa. 

"Niin ja sen takia mä varmaan haluan sitä tietoo kanssa ja kapinoin sitä 
vastaan, kun sitä ei tavallaan anneta, et täällä tavallaan määrätään poti-
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laan rooliin, missä on vaan rajallisesti tietoo. Must tuntuu, et saan sen 
vasta hallintaan, kun tiedän siitä mahollisimman paljon." (23) 

Toinen vaikea vaihe oli hoitoonpääsyn odottaminen. Tällöin saattoi ilmetä 
pelkokokemuksia, sillä pelättiin, mitä on edessä. Pelättiin myös, että 
syöpä leviää odotusaikana. Potilaalle ei ollut aina kerrottu, ettei syöpä 
viikossa parissa juuri muutu. Odottaessaan pelonsekaisin tuntein potilas 
jopa lamaantui niin, ettei kyennyt tekemään mitään tai sitten hän otti 
yhteyttä hoitolaitokseen kiirehtiäkseen pääsyä sinne. Noin puolet poti
laista ottaa yhteyttä myös siksi, että heidän olisi helpompi aikanaan 
tulla sairaalaan. 

"Se oli tiistaipäivä. Sen tiistaipäivän menin vielä jotenkuten, sen aamu
päivän ja sitte iltapäivällä rupesin aatteleen, että ei hyvänen aika, tästä ei 
tule mittään tästä elämästä, et minun on kyllä päästävä aikasemmin. Kes
kiviikkona olin jo semmosessa kunnossa, että en pystyny puhelinta ottaa 
käteen. Multa ol voimat menny, sillai lamaantui. En pystynyt tekeen 
mitään. Keskiviikkona aamulla soitin sitte osaston hoitajalla. Mä sanon, 
että minä olen se ihminen, joka leikattii pyhäiltana, mun pitäs tulla py
häiltana uuvestaa, mutta mä en henkisesti taia jaksaa niin kauan, nyt tun
tuu, että kaikki on ihan. Mä en yksinkertaisesti jaksa." (8) 

"Kun hän oli tehny mammografian, niin sen jälkeen hän tutki ultraääni
tutkimuksella ja sit otti ohutneulanäytteen. Mut hän ei sit puhunu mitään, 
hän ei sanonu mitään siitä tää lääkäri. Nin mä aattelin et varmasti hän 
sanoo, jos hän epäilee jotakin. Hän vaan sanoi, et tää pitää tutkia. Sit 
tosiaan kun mä sain ne kuvat kouraan, hän oli tehnyt tän tulkinnan. 
Kyllä sitte ja kirjoittanut paperille. Mä kysyn tulkintaa tälle latinankieli
selle termille, nin mulle sanottiin et sul on syöpä. Näin se alko ja onneks 
aviomies ol mukana. Haluan tietää, en kestä tämmöistä tilannetta, mikä 
tulee, et en tiiä, mitä tapahtuu ja mistä on kysymys." (4) 

Varsinainen ongelma on itse tiedon välittäminen. Vuonna 1989 tehdyn 
amerikkalaisen tutkimuksen mukaan (Lind ym. 1989, 583) diagnoosin 
oli kertonut potilaalle 74 %:ssa tapauksista kirurgi ja vain 11 %:ssa ta
pauksista hoidosta päävastuussa oleva lääkäri. Useimmille (42 %) tämä 
oli kerrottu lääkärin toimistossa, 17 %:lle sairaalan potilashuoneessa. 
Puhelin ja potilashuone katsottiin huonoksi paikaksi kertoa diagnoosi. 
Lääkäri ei tällöin ollut kovin paljon selostanut sairaudesta. 

Potilaskertomusten mukaan syöpädiagnoosin oli kertonut yleen
sä kirurgi, joka ei ollut välittänyt paljoakaan tietoa syövästä sen 
enempää kuin tilanteestakaan. Diagnoositieto välitettiin usein puhelimes
sa. Puhelin kertomisvälineenä oli ongelmallinen, sillä tietoa sai silloin 
niukalti. Kotona yksin ollessa tieto syövästä synnytti pakokauhua, var
sinkin kun lääkäri ei ollut huomannut kertoa mahdollisesta paranemi
sesta. Potilas saattoi pelästyksissään ajatella ensimmäiseksi "hyppää
mistä koskeen". 
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"No, onneks oli laps kotona, ett siinä vaiheessa mä menin, että mä en 
enää raksuttanu, säikähdin siitä. Pää alko niin kuin kohisemaan ja heti 
minä aattelin: Vaajakoskella on virta, että sinne ensimmäisenä. Et se tuli 
semmonen pakokauhu. Nyt tämän sairauden myötä on oppinu senkin 
ymmärtää, miks ihmiset tekee itsemurhia. Et jos ei mulla se tyttö ollu 
siinä, niminä oisin saattanu ... Mulle tuli semmone tunne, et kun mä on ni 
kauan sitä sairastanu, ni mulla ei o mitään toivoa." (8) 

Saadessaan tiedon työpaikalle potilaan oli vaikea peittää tunnereaktioita. 
Eräs potilas sai syöpädiagnoosin kuulla röntgenin käytävällä hoitajalta. 
Hän tuli työterveyden lähetteellä ja vei itse kuvat ja lausunnon työter
veyslääkärille. Lääkäri ei huomannut keskustella potilaan kanssa lähem
min asiasta, koska hän oli niin pelästynyt, että potilaalla oli syöpä, 
vaikka hän oli pitänyt sitä rasvakyhmynä. Tilanne oli tuskallinen. 

Diagnoositieto välitettiin usein myös leikkausosastolla potilashuo
neessa, käytävällä tai jopa pesuhuoneen ovella. Tällöin saattoi käydä niin, 
että potilaalle ei järjestetty kahdenkeskistä ohjaustilannetta syöpään 
liittyvissä asioissa muuta kuin ulkopuolisen yhteyshenkilön kanssa. 
Kuitenkin juuri tällä osastolla se olisi ollut tarpeen, sillä potilaat ovat 
peloissaan, kun diagnoosi on vasta todettu, leikkaus käsillä, jatkohoidot 
tulossa ja varsinainen tilanne epävarma. Aina ei ole käsitystä siitä, että 
on paranemisen mahdollisuus. Eräs potilas koki turhauttavaa pelkoa 
saadessaan vasta kahden viikon kuluttua tietää, että syöpä ei ollutkaan 
levinnyt kainaloon vaan että kainalo oli vain muuten tulehtunut. Poti
laalle ei koko leikkaus- ja diagnoosivaiheen aikana kerrottu juurikaan 
syövästä. Tämän tähden hän sanoi itkeskelleensä käytävillä ja ky
syneensä tietoa hoitajilta. Hoitaja näki papereista, että tilanne ei ollut 
aivan toivoton. Tämä vähäinen positiivinen asia sytytti toivon, jonka 
varassa hän saattoi tarttua elämään. 

"Eihän hän kovin paljon kertonu siinä, hän sano, et hänellä on kiire ja 
sairaanhoitaja voi kertoa, jos mull on kysyttävää. Ja minä itken ja kulen 
siellä käytävillä. Ja siellä ol muutama semmonen ihana hoitaja, ne tutki 
minun paperia. Minä sanon, että kun minä vähän saisin etes tietää jottain, 
että tämä on ihan hirveetä. Tämmöselle ihmiselle pitäs olla ihan semmo
nen ihminen, joka selittäs sille ihmiselle, et se tuntu ihan kertakaikkiaan 
hirveeltä. Ja sitte hoitaja selitti ja sano, että ku hänestä näyttäs, niin ku 
sulla ois otettu siitä kainalostaki ja se on ollu semmosta pehmyttä, et se 
kovvaa, jos se näyttää huonolta. Tämä ol jo ensimmäinen semmone niin 
ku toivon kipinä mulla, että ku se ol vielä pehmyttä, luki se sairaanhoita
ja, että ylleensä jos se on pahaa, ni se on kovaa. Minä sain siitä semmo
sen toivonkipinän et ei sitä tiiä vaikka tässä hyvinkin vielä jatketaan 
elämätä. Että näin vähällä positiivisella." (8) 

"Sillan aamulla ... kutsu minut sinne ensinnä ennen leikkausta, että ni 
niin, oletteko edelleen sitä mieltä, että otetaan koko rinta pois. Minä 
sanon, että jos tohtori on sitä mieltä, niin totta kai. Minä sanon, että niin 
paljon kun mahdollista, vaikka lapaluita myöten. Niin se sano, että joo ja 
sitä mentiin leikkaukseen. Seuraavana päivänä ... tuli kierrokselle ja sano, 
että no ei hän ihan lapaluita myöten ottanu, mutta hän otti, mitä pysty 
ottamaan, teki sen, mitä kirurgi pysty tekemään. Tässä oli se selostus." (8) 
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Toisaalta syövästä saatettiin potilashuoneessa lääkärin kierrolla puhua 
julkisesti monen muun potilaan läsnäollessa. Tämä oli kiusallista, sillä 
näillä muilla potilailla ei ollut syöpää. Lääkärin kierrolla potilas voisi 
myös kysellä, mutta kiertotilanne on kiireinen, potilas ei ehdi eikä us
kalla kysyä. 

"Ei missään vaiheessa, ei osastonhoitaja pois lähtiessäkään eikä lääkäri 
missään vaiheessa. Se oli musta yks, mitä mä en voi kertakaikkiaan 
hyväksyä tuolla kirurgisella osastolla. Seittemän naista kaikkine sairauk
sineen ja siinä ne kajottaa kaikki lääkärit kaikkien kuullen. Et ei ketään viety 
missään vaiheessa, et ei se hirveesti rohkase kysymään lääkäriltäkään yh
tään mitään, vaikka sermit pannaan eteen, nin must aika vähäistä on se 
intimiteettisuoja. Siellä ei näköjään harrasteta sitä, mut en mä osannut 
myöskään vaatia. Tuskailin lähinnä ja olin hiljaa, enkä paljon kysyny, 
koska se näin näytettiin hoitavan, et se hoitava lääkäri pari kertaa kävi 
siinä ja sano, mitä sano." (4) 

"Sama oli sitten pois lähtiessä. Se hoitaja selitti näitä, nin hänkin sitten 
siinä sängyllä vaan selitti ja oli hyvin minun mielestä hyvin vaivautunut 
esimerkiksi, miten tää proteesi hankitaan ja muuta. Ja hyvin nopeesti 
esitetään tätä yhdyshenkilöä. Siellä kävi semmonen erittäin mukava rouva 
sitte ja se oli ainoa kahenkeskinen keskustelu sen yhdyshenkilön kanssa. 
Sieltähän löyty tämmönen pien viihtyisä huone täältä osastolta 15, missä 
sai olla rauhassa. Hänelle oli annettu vastuualueelleen antaa ensimmäi
nen proteesi ja kertoo syöpäyhdistyksen palveluista ja proteesin hankin
nasta. Mä koin aika vähäsenä sen avunsaamisen, et siellä saa aika tavalla 
olla yksin. Et varmaan, jos pyytäs apua sieltä ehkä sais sitä. Mut ninku 
se semmonen keskustelu näitten hoitajien kanssa, mitä tarjotaan on ehkä 
sitten vaan niin kun piikki pyllyyn, et saa nukuttua." (4) 

"Ne sano, et tää on kirurginen osasto ja sitte sä saat sieltä syöpäosastolta 
enemmän tietoa." (4) 

Kaiken kaikkiaan potilas ei aina itse osaa kysellä hoitoon liittyvistä 
asioista; hän ajattelee, että hänelle kerrotaan. Potilas ei myöskään osaa 
itse päättää, mitä tehdään, jos sitä häneltä kysytään; hän luottaa siihen, 
että lääkäri tietää, mikä on parasta. 

Potilas tarvitsisi hoitoprosessin yhteydessä asiallista tietoa syö
västä ja hoidoista kokemisen hallitsemiseksi. Diagnoosivaiheessa epä
realistiset pelkokokemukset voivat saada ylivallan, jos tietoa ei saa 
riittävästi. Tiedon välittämisen tapa on myös merkittävä. Eräälle poti
laalle lääkäri oli kertonut syövästä vuoteen vieressä ikkunasta ulos 
katsellen. "Kyllä se vielä aurinkokin paistaa" hän oli todennut ja sitten 
kertonut syövästä. Potilas ja omainen muistaa tämän positiivisena; se loi 
uskoa selviytymiseen. Eräälle potilaalle kirurgi oli tokaissut pesuhuo
neen oven välistä: "Maksasyöpä se oli." Potilas oli alasti suihkutuolissa 
pesulla, turvaton ja suojaton. 

Potilaat eivät odota aluksi perusteellista tietoa tai sitä, että hei
dän kanssaan kulutetaan ylettömästi aikaa, sillä he tietävät, että lääkä
rillä on kiire. Mutta he odottavat yleisselvitystä siitä, mikä syöpä on ja 
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mitkä ovat hoitovaihtoehdot. Potilas kokee aiheetonta pelkoa, jos hän ei 
saa lainkaan tietoa. Jos tutkimustuloksia ei voi heti saada, olisi se poti
laalle kerrottava ja mahdollisesti esitettävä tilannearviointia. Potilaat 
kertovat, että odotuksen synnyttämä epätietoisuus on henkisesti ras
kainta. He pelkäävät, että syöpään kuolee heti. He eivät saata tietää 
syövästä eivätkä hoidoista mitään. He pelkäävät, että lähtee tukka ja 
kynnet, iho palaa ja pahoinvointi on sietämätön. Jos tiedon saa vasta sä
desairaalassa, potilas on ehtinyt kokea jo pitkään ahdistusta, masennus
ta ja epätoivoa. Tietoa kaivataan, oli se sitten parempaa tai huonompaa, 
sillä tieto auttaa tilanteen tiedostamisessa. 

"Nimenomaan se, mä on kans sitä mieltä, että tieto, onpa se kuinka karsee 
hyvää, kun se on oikeata tietoo, se on tärkeintä." (8) 

Hoitoprosessin edetessä kaivataan perusteellistakin tietoa; potilas tarvitsee 
sitä sairaudesta, hoidoista, lääkkeiden käytöstä ja jatkoyhteyksistä, mut
ta myös psykososiaalisista ja hengellisistä asioista. Lääkäri ja vastuu
hoitaja yhteistyössä yleensä kertovat tarvittavat asiat, mutta tiedon 
välittäjiksi tarvitaan myös erityistyöntekijöitä. 

"Täällä kun ens kerran olin saamassa sädehoitoa, tuolta hyllystä löysin 
sädehoidosta kirjasen ja kysyin, saanko ottaa tän. Niin selkeetä kirjoi
tusta, että jos kuka ei ymmärrä, niin on ihan. Siitä mulle selvis paljon 
syövästä, miten sitä parannetaan, miten vaikeeta se on, että tuota en 
minä pidä minään pahana. Siitä sai selvyyden, nin paljon avartu, että sen 
kun luki niin ajattelin, että aha, joo kun ei tiijetä siitä." (11) 

Saadessaan perusteellisen tiedon, keskusteluapua ja ohjaustukea potilaat 
tuntevat, että he vapautuvat peloista, rauhoittuvat ja rohkaistuvat. Poti
laat jopa toteavat, että Sädesairaalan koko ilmapiiri ja henkilökunnan 
asennoituminen on erilainen kuin muualla: tällä on rauhoittava vaiku
tus. 

"Täällä on ihan toisenlainen ilmapiiri. Etteikö tuollakin sairaanhoitajat ole 
ihania, mut se on kuitenkin erilaista. Täällä tuntuu et tääll on ihan eri
laista." (12) 

Todetaan myös, että hoitojen kanssa tulee toimeen. Sädehoitoa annetaan 
muutaman minuutin ajan päivittäin, sytostaattia tiputetaan suoneen 
vähän pitemmän aikaa kerran viikossa tai kerran kolmessa viikossa. 
Sädehoito ei yleensä tunnu missään. Sytostaattihoito saattaa aiheuttaa 
jonkin verran pahoinvointia, mutta siihen on vastalääkkeitä. Hiukset 
voivat lähteä tiettyjen stytostaattien vuoksi, mutta ne kasvavat uudel
leen. 

"Ni, se sädetys ei oo mittään. Nytkin kun on ollu monta päivää sädetystä, 
nin minulle ainakin vanhalle miehelle se käy tuota, se käy härskiksi 
hommaksi, ei sitä jaksa. Mutta kyllä se nyt on hyvän tuntunen. Iha että 
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kyllä minä siitä hoijosta, minkä minä täältä on suanna, sillä rahalla, mitä 
minä on siihen uhrannu, kyytilöihin ja mitä muuta täällä asumiseen, 
kyllä minä on hirveen tyytyväinen tähä hommaa, minkä minä on saanu 
täältä. Ja että sitä mieltä sitä on nyt jokainen ku tulloo tähän hoitolaitok
seen, jos sitä sais jotaki appuu." (12) 

"Ei nyt tarvitse kenenkään pelätä, lääketiede on kehittynyt ja lääkkeet, että 
tuota siinä on jokaiselle jotakin. Sitten kun on pahaks levinny, niin sille 
ei kukaan maha mitään, että kyllä niitä täällä näkee nukkuvan pois, joka 
viikko, mutta se on jo pitkällä." (11) 

"Siitä tuli semmonen turvallisuuden tunne kun selvitettiin asioita. Kyllä 
se keskusteluapu asioissa selvittää, keskustelu kyllä auttaa, et tietää." (19) 

"Mun mielestähän se parhaimmillaan on sitä psyykkistä tukee, jos saa 
tietoa." (4) 

Yksilöllä on tarve tietää. Tieto lisää emotionaalista ja sosiaalista itse
luottamusta. Tieto lisää mahdollisuuksia tiedostaa ympäröivää todelli
suutta ja pyrkimyksiä muuttaa ja muokata elinoloja. Auttamistoiminnan 
tavoitteena tulisikin olla tiedostava ja toimintakykyinen ihminen. Tämä 
tavoite on tärkeä autettaessa potilasta syövän kokemisen hallintaan. 

8.2 Elämäkerralliset tekijät 

Tiedon lisäksi elämäkerrallisilla tekijöillä on vaikutusta siihen, miten 
syöpä koetaan. Tärkeää on silloin, mitä kokemuksia elämäntaustaan 
sisältyy ja minkä arvon kokemuksille antaa. 

Elämäkerralliset kokemukset saattavat olla onnellisia tai onnetto
mia, eri ikäsuhteiden ja kulttuuristen taustojen muovaamia. Näillä on 
yksilöllinen merkitysyhteys seuraaviin kokemuksiin. Haastattelemieni 
potilaiden elämän olosuhteet vaihtelivat. Oli monia vaikeita, mutta 
myös onnellisia kokemuksia. Oli myös eri-ikäisiä, joilla oli erilaisia 
kokemuksia. Yleensä ikätekijöiden sekä perhe- ja työsuhteiden vaiku
tukset olivat selviytymiskykyä vahvistavia, mutta mitä vahvemmin 
elämässä oli sisällä, sitä vaikeampi syöpään sairastuminen saattoi olla 
kokemuksena. 

Vanhat ja nuoret olivat erilaisessa asemassa, mutta saattoivat olla 
yhtä kyvykkäitä kokemisen hallinnassa. Iäkkäämmillä elämäntausta 
kokemuksineen antoi valmiutta kohdata syöpä elämänpäätökseksi. 
Elämästä luopumisen ajatus kyllä toi surua, mutta yleensä sairastumista 
pidettiin luonnollisena tässä vaiheessa. Sairautta ei kuitenkaan aina aja
teltu. Arkipäivän puuhia jatkettiin voimien mukaan. Eräs 80-vuotias 
yksin asuva mummo oli ollut hyvin pirteä sairaudesta huolimatta. Hän 
oli tehnyt käsitöitä ja matkustellut. Kurkussa oleva syöpä ei häntä juuri 
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haitannut eivätkä hoidot rasittaneet. Hän ei myöskään tuntenut ma
sennusta sairauden tähden. Aluksi sairaustilanne kuitenkin hämmensi. 

"No, en minä ensin osannu aikeen mittään. Must tuntu vähän kuin olisi 
lyöty puulla päähän, semmonen turta olo tuli. Kyllä minä on selvinny 
tähän asti aikeen hyvin kun minä en ole ollut yhtään kippeä enkä yhtä
kään puolta pilleriä o tarvinnu kipulääkkeitä." (13) 

Nuorten perheiden sosioekonominen asema vaikutti sairastumiskoke
mukseen enemmän kuin vanhempien. Vanhemmat saattoivat yksinäi
syyden tähden tuntea sairastumisen haitalliseksi. Nuoret pitivät tautia 
luonnollisena, parannettavana ja uskoivat elämän jatkumiseen sairau
desta huolimatta. Mutta jos kuoleman läheisyys oli ilmeinen, elämän 
tasapaino oli vaarassa. Nuoret aikuiset olivat saattaneet juuri perustaa 
kodin, lapset olivat pieniä ja velkaa oli paljon; lähestyvä kuolema tässä 
vaiheessa oli "karmaisevaa". Keski-ikäiset olivat elämässä niin kiinni, 
että vähäinenkin kuoleman ajatuksen mahdollisuus oli tasapainoisuutta 
hajottavaa. 

Miehet ja naiset olivat erilaisessa asemassa. Miehet eivät kovin 
paljon puhuneet syövästä. He kantoivat huolensa hiljaisesti itsekseen tai 
siirsivät ne vaimon harteille. Mies ei kokenut syöpää kriisinä, se oli hä
nelle vain jonkinlainen haitta - niin kuin kivi kengässä. Perheenjäsenten 
kesken mies voi puhua syövästä, mutta ei ulkopuolisten kanssa. Mies ei 
myöskään halunnut tukihenkilöä kuten naiset. 

"Perheenjäsenillä suurempi harmi, kyllä munkin vaimo ottaa raskaammasti 
kuin minä ite." (16) 

"Oman perheen kanssa, kyllä lähipiirin kanssa on keskusteltu, mutta ei niin 
vieraiden kanssa. Näyttää se tieto kuitenkin leviävän vaikk ei itekään." 
(17) 

"Miehet ei niin puhu siitä kuin naiset. Miehet kantaa itsekseen, ottaa 
kuorman selkäänsä. Ei voi sanoa, et se miehelle on erityinen kriisikään, 
se on vain semmonen haitta, niin kuin kivi kengässä. Näin on." (18) 

Syöpäpotilaissa on paljon yksinäisiä miehiä; heidän selviytymisensä 
saattaa olla ongelmallista. Mutta on myös monia yksinäisiä miehiä, 
jotka ovat vuosikausia selviytyneet hyvin omin toimin ja uskovat selviy
tyvänsä edelleen syövästä huolimatta. 

"Sairaus ei vaikuttanut ihmeemmin." (25) 

"No, en minä sitä oikeestaa o pelännä. Ei sille maha mittään. No hyvin mä 
on pärjänny sentään, että ei ole pahempia ollu, päivä kerrallaan. Onhan 
sitä tässä jonkinlainen olo, et kyllähän se siinä menee. Tuntuu ainakin 
nyt, että aika hyvä on tällä kertaa." (22) 
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"Kyllä se vähän tuntu, että kun tällä iällä tavotti. No, sehän ei naurattan
na." (12) 

"Yksin on asunu, tähän asti ite hommat" (16) 

"No, selvisin, ei minuun tehny henkisiä vaurioita yhtään." (13) 

"Ei, ei, ei tule pelkoja. Minä on nin vanha jo ni minä en ennää, minun on 
elämän eletty." (13) 

Naiset luottavat itseensä, korkeampaan voimaan ja ystäviinsä. He kyke
nivät keskustelemaan kokemuksesta ja totesivat yleensä selviytyvänsä 
hyvin. Iäkkäämmät naiset olivat tasapainoisia ja iloisia, keski-ikäiset 
naiset herkkiä ja pelästyneitä mutta kärsivällisiä, nuoret yllättävän opti
mistisia. Syövän kanssa oli opittu elämään. 

"Että jos päivät kerran on luettu niin ne on luettu, sillehän ei maha mit
tään. En minä sitä. Sitä on tullut jo niin välinpitämättömäks. En mä voi 
kohtaloan määrätä eikä kukaan muu." (7) 

"Ei yhtään, ei, ei se oo vaikuttanu vielä ainakaan. Kotonakin olin joulun 
aikaan yhtä ilonen kuin ennenkin. Sit ei tiiä, mikskä se menee, mut se on 
Luojan varassa, se saa tehä sitte, mitä haluaa." (13) 

"No, minä en tuota ihmettele, minä en ole sitä osannut ottaa sillä tavalla. 
Enemmän niin kuin sairautena ja koittanut totella hoitajien määräyksiä ja lää
käreiden lääkkeitten nauttimista." (19) 

"Otin sen sillai, että se on tämä ja tässä. En hysteerisesti, en itkenyt. Ikävä 
kuitenkin kun elämää rajoittaa. Ja tunne jää, jos se leviää joskus." (4) 

"Kun mä aloin saada sen hoidonkin jo ja kävi tuttuja katsomassa. Mä 
olin hirveen pirteessä kunnossa ja ne ihmetteli. Kävi tuttuja ja anto voi
mia, että joo, kyllä sä siitä selviät. Mä kun päätin, että mä selviän. Me on 
käyty yhen rouvan kanssa, kun hänellä on koira, nin ulkoiluttaa sitä. En 
saakaan kävellä kovasti, mut kuitenkin, että ollaan ulkona. Mä on pys
tyny liikkumaan ja olemaan ulkona ja syöny hyvin." (5) 

Terminaalipotilaat eivät masentuneena odottaneet kuolemaa vaan jatkoi
vat elämää voimiensa mukaan tavanomaisesti. He miettivät päivän 
pieniä askareita, liikkumista ja hoitoja. Jos hoidot olivat rasittavia, poti
las saattoi päättää, ettei hän halua enää jatkaa niitä, sillä se olisi ollut 
vain kuoleman pitkittämistä. Terminaalivaiheesta tiedotetaan potilaalle. 
Tällöin potilas voi kokea uuden sokin, mutta usein hän on jo pitkään 
sairastaessaan tottunut siihen, että elämä päättyy jossakin vaiheessa. 
Niinpä terminaalivaihe oli jopa helpotus pitkän kärsimysjakson jälkeen. 
Elämisen halu oli kuitenkin ilmeinen. Potilas ei halunnut luopua näky
västä maailmasta, ystävistä, perheestä ja elämisestä yleensä; jopa pa
rantumisihmettä odotettiin yllättävän usein terminaalivaiheessa. 
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"No, ihan tuolilla kuletetaan. Jospa tää tästä. Kyllä mä yhtenä päivänä 
sauvoilla tuossa kävelin. Tästä oikeesta jalasta yks lihas otettiin pois 
kokonaan, niin ei normaalisti astu askelta eteen päin ollenkaan vaan se 
pitää ninkun lantiolla tavallaan liikauttaa. Aina pitää huolta toisesta ja
lasta, et se ei pääse repsahteleen, et se kulkee mukana. Eihän muuta 
mahollisuutta ole, kun ei itte mitään voi. Mutta mä on aina sanonu, että 
eihän ihmeiden aika ole ohi, voihan sitä vielä parantua." (10) 

"Lääkäri sano, että ei parane enää. Oli se tyttären kanssa puhelimessa 
puhunu. Ne olis antanu sitä sytostaattia, se olis hidastanu sitä. Mutta se 
on nin hirveen koville ottanu, et minä päätin lopettaa sen." (24) 

Eräs terminaalipotilas, 65-vuotias yksin asuva nainen kertoi terminaali
päätöksen tuomasta tunteesta rauhallisesti, mutta herkkämielisesti elä
mää ikävöiden. Kuolemisen asiat oli selvitetty, mutta kuolema tapahtu
mana pelottaa. 

"No, kyllähän ihminen on luonnostaankin tässä elämässä kiinni, että 
eihän se ni helepolta tunnu kun aattelee, että nyt on sitte näkyvä asiat, 
näistä luovuttava. Olen 65, kyllä sitä vielä olis ollu lastensa ja lastenlas
tensa kanssa. Ei minulla sitä ole, kyllä minä olen uskossa ollu ja mulla 
on ne asiat kunnossa. Kun joutuu tämmösiin vaiheisiin, sitä tullee aina 
semmosta selvittelemistä. Jotenkin käy semmoseks yliherkäks. (24) 

Omaiset ovat kyvykkäitä selviytymään sairaustilanteessa, mutta väsynei
tä. Kun miehenä joutuu hoitamaan vaimoaan vuosia, jopa katetroinnin
kin ja avannepussin, nukkuu viisi tuntia kahden viikon aikana, on aivan 
lopussa, kun vaimo lopulta kuolee. Kuolemisen jälkeen palautuminen 
vie poismenon aiheuttaman surun ja väsymyksen kanssa pitkään. 

"Kyllä tässä on surtu ja koko suku surru kovasti. Elämäntoivoa oli: sanoi, 
että jos tästä selviän, niin en hautaan ollenkaan. Jos sitä elämänhalua ei 
olisi ollut, hän olisi mennyt hautaan paljon aikaisemmin." (28) 

Monet, sairaatkin puolisot ovat saattaneet vuosikausia hoitaa yötä päi
vää huonokuntoisempaa puolisoaan. Potilas on voinut olla jopa niin 
kivulias, ettei tiedä mistä päin nostaa. Puolisot tekevät kyllä mielellään 
palveluksia toisilleen, kun on luvattu rakastaa myötä ja vastamäessä. 
Elämänarvostusta tässä oppii, he toteavat. 

"Kyllä se on ollu raskas aika, kyllä sen sanon, että kun tämän koulun on 
käyny, nin osaa arvostaa elämää. Kun ei tervettä päivää 85-86 jälkeen. 
Sitten vielä tämä katetrointi. Ninkun hän sano et minkälainen nautinto se 
on kun saa oikein pissiä." (28) 

On toivottavaa, että ystävät käyvät katsomassa, jos vain joku osa1s1 
auttaa, suorittaa askareita, käydä kaupassa, siivota, laittaa ruokaa, olla 
potilaan kanssa hetken, että omainen saisi vapaata. Voi kuitenkin käydä 
päinvastoin: tuttavat soittelevat yhtenään, jopa niin että se on rasituk
seksi huonokuntoiselle. 
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"Puhelin soi jatkuvasti. Mä sanoin, että on huonossa kunnossa. Mä sanoin, 
älkää soittako, mutta kun yhtä kyytiä. Kun hälläkin yhdeksän sisarusta 
on, jokainen vuoronperään ja parhaat kaksi kertaa päivässä. Sitten nää 
avannepotilaat. Et kun hän vähän oli torkahtanut, niin taas käänny pu
helimeen. Minä otin sen välillä pois, mutta kun eteisessä on toinen puhe
lin, niin hän konttas siihen, kun mä en vastannu. Mä sanon, että no 
antaa olla. Mä sanon, että kun et saa nukkua. Päivällä ei ollut niitä tus
kia, mutta yöllä kun se lääkkeen vaikutus loppui. Loppuaikana lääkkeet 
ei enää pysyny sisällä." (28) 

Potilaan kuolema on tavallaan helpotus, mutta sitä seuraa tyhjyys. On 
vaikea päästä tasapainoon pitkällisen työtaakan jälkeen. Lisäksi on 
läheisestä eroamisen tuska. Tässä vaiheessa voidaankin puhua varsinai
sesta surutyöstä. 

"Tavallaan on helpotus nyt. Vaikka sitten on tämä eroamisen suru. Se on 
tämä surutyö tehtävä. Perjantaina on siunaustilaisuus." (28) 

Muut elämäntilanteet 

Työ, perhe, sairaus, kuolema, sodat ja köyhyys heijastuivat sairauden 
kokemisen määrittelyyn. Joillakin elämän vaikeat kokemukset olivat 
merkittävämpiä kuin syöpä. Toisilla juuri elämän kovuuden tähden 
syövän kokeminen oli vaikea. Usein nämä kokemukset olivat kuitenkin 
jo menneisyydessä. Mutta jos ne olivat akuutteja, ne heijastuivat syövän 
kokemisen voimakkuuteen. Erityisesti työolot, avioeroristiriidat ja lähei
sen sairastuminen sekä kuolema olivat tällaisia. Potilas saattoi olla 
aiemmista kokemuksista jo niin uupunut ja tyhjentynyt, ettei hänellä 
ollut enää tunteita syöpään sairastumisessa. Mutta hän saattoi myös 
hyvän rauhallisen elämän jälkeen kokea syövän ongelmalliseksi. 

Vaikeat työolosuhteet vähensivät kokemisen hallittavuutta. Potilaat 
kertoivat henkisesti ja fyysisesti kuluttavista työolosuhteista. Työ oli 
saattanut olla epävarmaa vuosikymmeniä, kun työsuhteita jatkettiin 
vain vuodeksi kerrallaan. Vaikeudet henkilökunnan kesken olivat myös 
ilmeisiä. Työ oli taistelua jatkuvuuden ja olemassaolon oikeutuksesta. 
Jotkut potilaat ajattelivat, että syöpä sai alkunsa tällaisesta stressistä. 
Erään rintasyöpää sairastavan potilaan kertomuksesta käyvät selkeästi 
esiin henkinen väsymys ja työpaikan vaikeudet. Kertoja oli yrittänyt 
pitkään kestää työn ikävyyksiä ja raskautta. Hän pyrki esiintymään 
humoristisesti, sisintä hajanaisuuttahan ei voinut näyttää, sillä se mer
kitsi vain leimautumista. Hän yritti selviytyä niin kauan kunnes sairaus 
pakotti luopumaan. 

"Mä on kauhee huolestumaan. Mulla on työssä ollu niin stressaavaa 17 
vuotta. Siitä lähtien työ on ollu kiireinen. Mä on vähän liian tunnollinen, 
se on mulla kotonakin ollu. Sanovat, että semmosesta voi tulla vaikka 
syöpä, jos on stressaantunu pitkäaikaisesti. Sitte on aina lopettarnisuha-
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nalaisena ja sillon semmoset jännitteet. Ja työkaverit voi olla vaikka alko
holistia. Niitten kans hirveetä on. Ne on niin vaikeita ollu ne henkilösuh
teet, että mä on ihan näännyksissä ollu. Mä on niin herkkähermoinen, et en 
sietäs mitään semmosta. Mä puhunkin kotona, että varmaan mulla kohta 
katkee verisuoni päästä, taikka sitte sairastun syöpään. Joku mulle tulee, 
etten mä kestä tätä ikuisesti. Ei sitte hirveen hämmästyttävää, vaikka tää 
tulikin. Se voi tulla semmosesta." (15) 

"Vuos meni siinä, että mulla oli harmia kaikesta. Ku aamulla nousin keit
tämään kahvia, itkin: aamulla, päivällä ja monta kertaa päivässä koko 
elämäntilannetta. Ei kukaan siihen semmosta apua pystyny antamaan, 
kun ne asiat on, mitkä ne on. Vaikka mä olen hirveen huumorin tajui
nen, osallistun kaikkeen toimintaan, mutta on ihmisellä jokaisella toinen
kin puoli, jota kaikki ei päästä näkemään. Luulee, että tuo ihminen jak
saa, mitä vaan, jos se on aina hyvällä tuulella. Minä on aina ollu viime
sen päälle tunneihminen. Mutta työmaalla minun pitää pitää yllä sitä jul
kista puolta, että jaksaa päivän iltaan kun työkin on ikävää ja raskasta. 
Pitää pelleillä ja koittaa olla diplomaattinen. Kun mä tuun kotia, mä on 
henkisesti ja ruumiillisesti niin poikki, että minusta ei ole oikeen kunnon 
moneen." (15) 

Ongelmallinen kotielämä vähensi myös kokemisen hallintakykyä. Sairastu
minen sai tällöin ilmeisen kriisikokemisen luonteen. Erään potilaan äiti 
asui potilaan perheessä. Hän oli hoitanut lapsen ja kodin jo vuosia. 
Mies olisi halunnut omaa perhe-elämää, mutta potilas ei ollut jaksanut 
ajatella itsenäiseen elämään siirtymistä. Tästä syntyi konflikteja. Kun li
säksi työolot olivat ongelmallisia, syöpädiagnoosia potilas ei uskonut 
kestävänsä. 

"Ja sitten tuota kotielämässä mulla on paineita kun ainut laps on meilläkin 
tuo tyttö ja sitte murrosiän ristiriitaa tulee. Mä on viimeisen päälle van
hanaikaisen kasvatuksen saanu enkä antas mistään periks näistä vapaista 
suunnista ja tämmösistä. Meille on tullu hirveitä ongelmia tämän kanssa. 
Tämä on kotona minua rasittanut kauheesti. Minä aattelin, että ei tätä. 
Joku kovapintanen ihminen kyllähän se kestää kaiken." (17) 

"Kun mä tulin tänne Sädesairaalaan ensimmäisen kerran keskussairaalas
ta, mä en ollu ihan varma, mitenkä ne asiat oli niissä papereissa. Mä olin 
kauhun vallassa kun mä tulin tänne ensimmäisen kerran. Mä sanon koto
na, että jos mulle nyt vielä pahempaa tästä kuuluu, niin minä en o sitten 
varma, mitenkä mulle käy, että mitenkä mä henkisesti kestän sen." (17) 

Mutta syöpään sairastuminen voi myös laukaista stressiä. Kun lääkäri oli 
kertonut, että syövästä voi selviytyä, kehottanut elämään normaalisti ja 
todennut, että edessä oli vielä valoisa tulevaisuus. Tämä rauhoitti. Poti
las myös huomasi ajan mittaan, että syöpä ei ollutkaan kuolemaksi 
vaan hän saattoi elää edelleen. Lopulta potilas totesi, että syövällä oli 
koko elämäntilanteen stressiä vapauttava vaikutus, sillä hän huomasi, 
että elämässä oli nautittaviakin asioita. Sitten hän tajusi, että läheisten 
tuska oli ehkä suurempi kuin hänen. Niinpä hän alkoi lohduttaa heitä. 
Hän sai syövästä aivan kuin uusia elämänaineksia. Syöpä antoi elämään 
uuden näkökulman: elämän ja kuoleman jäsentelykyvyn. 
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"Mut minulle ei kuulunukkaan huonoa, se on päinvastoin parempaa. Tuolla 
mulle sanottiin vähän erilailla kun täällä. Eikö ne lääkärit sitä suoraan 
sano, miten asiat on. Minä kysyn, että puhutaanko täällä vain potilaan 
mieliksi, että haluan kuulla ihan semmosen viimeisen totuuden tästä asi
asta. Hän sano, että meillä sanotaan niin kuin asia on. Hän sano minulle, 
että eläkää ihan normaalisti, teill' on vielä valoisa tulevaisuus." (17) 

"Kyllä minä on aika rauhallinen ollukin sitten loppujen lopuks. En mä o 
ihan masennukseen vaipunu. Ei siihen välttämättä tarvii kuolla. Minusta 
tuntuu toisaalta, että jotenkin semmonen ihmeellinen tunne, vaikka nyt 
ihminen joskus on ylitunteellinenkin, että minulla on ainakin tähän asti 
menny hyvin. Mä luulen, että mä on elämässä niin paljon kärsiny, että 
minusta tuntuu ihan, että mitä tästäkin sureen. Voi olla pahempaakin." 
nn 

"Ja sitte aattelen, että mullakin nuo läheiset on, että ei ne o ni vahvoja 
varmaan kun minä on niitä asioitasa kärsimään. Mun pitäisi tukena olla 
niillekin. Se on kuin ketjureaktio, että jos vaikka kuolee, sitten ne toiset 
jää kurjaan tilanteeseen. Täytyy ite vaa, minkä pystyy, olla valosalla 
mielellä. Onhan se tässä elämässä kuoleman ajatus, on sitten sairas 
taikka terve. Minulla ainakin se on ollu jo lapsesta asti. Elämä ja kuole
ma on rinnakkain. Eikä mullekaan tämä paikka o niin kauhee kun mä nyt on 
täällä. Ihmiset vaan on puhunu." (17) 

Aviopuolisoiden yhteensopimattomuus ja ristiriidat olivat potilaiden mieles
tä vaikeampia kokemuksia kuin syöpä. A viokriisi vei elämänhalun, 
mutta syöpä toi sen. Eron syyksi kerrottiin erilaisista tavoitteista puo
lisoiden välillä, vastuuttomuudesta, alkoholinkäytöstä, uskottomuudesta 
ja väkivallasta. Mutta ero sattui harvoin sairastumisen jälkeen. 

"Meillä oli riitoja. Hän myöskin käytti alkoholia. Mä tein alotteen. Ensin 
oltiin pari vuotta asumuserossa. Pitkällinen prosessi, mutta me kasvettiin 
ihan erilleen. Kyllä se tuntu vaikeelta. Se liittyy varmaan tähän mun 
huolehtimiseen, että mä ehkä otin liikaa vastuuta ja hän kävi entistä 
vastuuttomammaksi. Mä koin, et kaikki asiat jäi mun harteille. Mä pyöritin 
perhettä, lapsia ja elämistä ja hän meni omia menojaan, ryyppäs ja käytti 
rahat omiin. Et siinä tuli tämmönen, etten mä halunu jatkaa. Meillä oli 
ihan erilainen tapa elää. Sitten tuli myöskin vihamielisyyttä lapsiin, et 
erityisesti tää vanhin tytär toivo, et erotaan. Meillä oli suuria ristiriitoja, 
mutta tää nuorimmainen kyllä oli isän tyttö. Nytte on täysin irtaantunu, 
vaikka hänellä on oikeus lapsia pitää, ni ei hän ole juuri pitäny koskaan 
luonaan eikä kutsunu." (4) 

Edeltävät sairaudet vahvistivat yksilöllistä kokemisen hallintakykyä. 

"Monihermotulehdus se oli monimutkainen juttu. Olin ydeksän ja puoli 
kuukautta sairaalassa. Syöpä tuli viime vuoden lokakuulla. Munuais
myrkytyksen yhteydessä todettiin eturauhassyöpä. Minä oon tottunut 
tähän syöpään. En minä siitä mitään. Sellanen nuori lääkäri, sen naama 
meni niin pahan näköseks. Sano, että syöpää on. Tuumasin, että joo, se 
on, syöpä se on. En minä tiedä siitä. Se oli se aikasempi sairaus, se autto. 
Siinä oppi niin paljon. Ei minua järkyttänyt yhtään." (11) 
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Omaisten sairastaminen ja kuolema vähensivät syövän kokemisen merkit
tävyyttä. Kun potilas oli joutunut hoitamaan pitkäaikaisesti sairastavaa 
puolisoaan ja sitten sairastunut itse, ei syöpä omana kokemuksena ollut 
kovin vaikea asia. 

"Vaimo sairasti paljon aikasemmin ja nyt 1990 vielä oli infarkti vuoden 
alusta. Sitten ol rytmihäiriö niin paha, että pulssi ol melekein nolla. Siinä 
kasvo siihen. Vaimo sairasti vuoden alusta syyskuun alkuun. Minulle 
tuli semmonen tunne, että ennen kuin syksy on, jotakin tapahtuu. Joo, se 
tapahtu sitten. Kyllä se oli järkytys. Kyllä omaisen meno järkyttää. Vaimo
vainaan velikin kun halvaantuneena makas sairaalassa. Siinä puhuttiin, 
niin mulle tuli yks kaks, että nää on viimeset hyvästit." Sen vaimon sai
rauden aikaan, kas kun minä joudun hoitamaa, ei se muuta kun nukku. 
Olin niin väsynyt, stressaantunut. Ei hän ihan auteltava ollut, mutta ei 
jaksanut kovinkaan paljon, luki vain. Vaimo kuoli syyskuussa 1990, tää 
alko 1992 syksyllä. Vaimon poismenon jälkeen oli aika tyhjän tuntusta." 
(11) 

"Surulla on merkitystä tähän tilanteeseen, ei ole väliä enää tällä. Se on 
kestettävänä, minä en niistä suurta numeroa tie. Puhun avoimesti kaikki, 
mitä on. Minä en päkkää niitä itteeni enkä itekseni mieti vaan avoimesti 
puhun ihmisten kanssa, niin se helpottaa." (11) 

Myös molemmilla puolisoilla saattoi olla syöpä. Tällöin terveempi hoiti 
sairaampaa. Oma tauti ei silloin tuntunut. 

"Hoidin kolme vuotta sairasta miestäni. Hänellä oli keuhkosyöpä ja de
mentia. Yksi vuosi oli vaikein. Hermot oli aina kireällä, olin hyvin väsy
nyt. Vaatteet oli laitettava, kylvetettävä ja ruoka kannettava vuoteeseen. 
Olin tullut jotenkin semmoseksi, etten surru yhtään. Heitin taivaan isän 
huomaan. Väsynyt olin vielä puoli vuotta miehen kuoleman jälkeen. 
Hyvä kun pääsi pois. Kuolema muuttaa ajatuksia. Ajattelin sitä silloin, 
nyt en enää sairastuessani itse. Silloin oli vain hyvä olla, ihmettelin, 
mistä voimaa tuli. Elämä on ollut raskasta ja työntäyteistä. Miehen kuo
lema jätti tyhjyyden tunteen. Mies sai tehtaan noet sisäänsä. Tupakoi 
myös." (7) 

Omaisen sairastaminen ja kuolema oli niin kova kokemus, ettei siitä sel
vinnyt pitkään aikaan. Potilas uupui, väsyi ja tyhjentyi sisäisesti niin, 
ettei osannut lopulta edes surra. Oman sairastuminen oli kuin lepoa. 

"Mun mieheni kuoli vasta viisi vuotta sitä ennen, sit nin minulle se ei 
ollu nin hirveen suuri kokemus. Hän kuoli luusyöpään. Hänellä oli luu
syöpä jaloissa. Kaksi viikkoa ennen kuolemaansa hän meni hoitoon sai
raalaan ja sille tielle jäi. Se oli minulle nin kova isku, että tuota minä 
ajattelin, että minulle ei pahempaa tapahdu mitään. Mutta siitä kuitenkin 
selvisin ja 10 vuotta on menny. Kaksi vuotta en päässy mihinkään. Kä
velin kun tunnelissa, että minä en osannu lähtee mihinkään. Koiran 
kanssa kävelin hautausmaalla, juoksin monta kertaa päivässä. Kaksi 
vuotta mulla meni, mutta sitten minä rupesin matkustelemaan ja sit se 
jäi taaksepäin." (7) 
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Sodat, puute, köyhyys ja kova työ ovat vanhemman polven raskaita koke
muksia. Potilaat totesivat, että kun elämässä on paljon kokenut, ei syö
pä enää ole kovinkaan raskas asia. 

"Se työ oli jo sellasta niin paljon kovaa, että ku ei sitä leipää oikein pehmyt
tä tavanna, piti hakee ympäri maalimata isoista kylistä, ko Mikkeliki o 
pien kylä ja sielläki työttömyyttä on ollu jatkuvasti ja niinko rakennus
alalla ja sitä ajettiin aina Helsingistäki hakemaan töitä ja muuallakin päi, 
missä oli töitä." (11) 

"Kyllähä sitä neljä vuotta sielläki tuli oltua (sodassa), että jäi jonkunlaisia 
nyypyjä pintaa taikka sitte syvemmälle. Sielläki kyllä näki jo sitte, mitä ne 
on ne sotatouhut, että ei tarvii paljon kertoa toiste." (11) 

Sotamuistot saattoivat olla painavampana mielessä kuin syöpä. Etsiessä
ni haastateltavia satuin neljän miehen huoneeseen. Nämä olivat innok
kaasti sotamuisteloissa. Sotakokemukset eivät ole kadonneet miesten 
mielestä, niistä kertoillaan ainakin yhtä paljon kuin syöpäkokemuksista. 
Jotkut kärsivät sotaneuroosista edelleen. Useat ovat sitä mieltä, ettei 
syöpä ole mitään sotakauhujen rinnalla. Vuosien kylmä, nälkä, väsymys 
ja pelko ei ole voinut olla jättämättä jälkeään. Syöpä ei ollutkaan vai
kuttanut normaalielämän kulkuun näillä miehillä. Ehkä se oli kuitenkin 
hiljentänyt. 

"Minä on 84, ikä on jo korkee. Tässä on ollu vaikka mitä tän elämän 
aikaan. No täss ol ne sotahommat ja kaikki tommoset. Kyllä niitä aina 
löytyy. Viijettä vuotta olin sotahommissa yhtä painoo. Se ol vähän sem
mosta vaikeeta aikaa. Kyllä siitä jäi pahoja muistojakin. Ei sentään jättänyt 
pahempia vammoja. Kyllä sotamuistoja on. Ei niistä taho oikein lopulli
sesti päästä eroon. Multa män tuo kuulo nin huonoks sekin haittaa nin 
paljon."(22) 

"No, ei, täähän on ihan leikkipeliä. No, kyllä se aina mielessä on. Ei se 
minua ainakaan järkyttänyt. Sairaalassa kun tuli tieto, että se saattaa olla 
se pahin, kyllä se hiukan koski. Tottuhan siihen kuitenkin. Keksin aina 
jotakin hommaa. Kesällä varsinkin mökillä, ettei jää miettimään. Et hei
tettiin pois mielestä, et ei rupee hautomaan." (17) 

"Siitä se kauhukuva tulee, kun näki miesten kaatuvan ja haavottuvan. 
Niistä tapahtumista, minkälaista siellä ol. Hyvä kaveri vierestä ja se vielä 
kauheempaa kun haavottu eikä voinut auttaa. Aseet otettiin vaan." (18) 

Monet potilaat olivat olleet elämänhistoriansa aikana alttiina mitä ras
kaimmalle kuormitukselle, tehneet vastarintaa ja taistelleet vaikeissa 
olosuhteissa, mutta he eivät olleet masentuneet vaan olivat eloisia, ystä
vällisiä ja ilmeikkäitä syöpään sairastuttuaankin, vaikka elämä oli uurta
nut syvät jäljet. Elämän koettelemukset olivat vahvistaneet niin, etteivät 
myöhemmät kärsimykset voineet kovin paljon masentaa. 

Ziehen mukaan aiempi haavoittuvuus itse-elämyksissä ilmenee 
vaikeutena kokea ei vain nautinnon ja ilon tunteita vaan myös aggres-
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siivisuutta ja suuttumusta. Nämä sisäisen tyhjyyden ja tuskan tilat tuot
tavat erityistä ahdistuksen tunnetta, jopa niin, että henkilö tuntee "vähi
tellen kuolevansa" sisäisesti (Ziehe 1991, 118). 

Vaikeista elämänkokemuksista kertoillaan enemmän kuin elä
mäntaustassa olevista onnellisista kokemuksista. Kuitenkin ihmeteltävää 
perhe- sekä ystävyysyhteyttä potilaat tuovat ilmi. Monien elämä on 
ollut rikasta juuri työn ja perheen ansiosta. Tämä taustatuki heijastuu 
syövän kokemista tasapainottaen. Hyvä lapsuuskoti, onnellinen perhe
elämä ja rikas työsuhde ovat merkittäviä kokemisen tasapainottajia. 
Moni vanhus ajattelee elämäänsä tyytyväisin mielin, vaikka elämäker
taan sisältyykin puutteen, sodan ja kovan työn aikoja. Syöpä ei onnelli
suutta vie, sillä elämästä voi nauttia niin kauan kuin päiviä riittää. 

"Mull on vain ollu koko aika ihmettelemistä, et aina johonkin päin lähe
tään. Mä sanon, et mitäs siinä, mä lähden ja tuota sillä siisti. Et niin 
kauan on hyvä, kun ei oo mitään kovempia kipuja. Kyllähän sen tietysti 
tietää, että ikä ja aika tekee tehtävänsä. Ei siinä mielessä ole mitään. 
Muuten olen ollut terve, ei mulla ole mitään. Silloin oli sappileikkaus ja 
joku kohdun kasvain vaihdevuosien aikana. Vuoden aikana kaksi leik
kausta. Nekin oli niin vaivattomia. Kun tulin sairaalasta, tein taas töitä ja 
elin normaalisti. Puolisoa ei ole, mä olen yksin. Ei mulla ole ollutkaan. 
Mulla on semmonen ihan mukava yksiö asuskella yksin. Mun sukuni on 
muuttanut sinne ihan ympärille ja mulla ei oo millään lailla yksinäistä 
ollu. Mulla ei oo huoli kenestäkään. Se on yksi asia, että toisilla on huoli 
musta eikä mulla oo. Eikä musta oo huolta toisille, mä yritän tulla toi
meen ihan mukavasti yksin, omillani toimeen." (9) 

"Olen taloudenhoitaja, ollu emäntänä, autokorjaamolla ja sitten yksityis
taloudessa. Seitsemän vuotta hoidin potilasta ja sitten hän kuoli ja mä 
jäin eläkkeelle. Sanoin, et nyt joudan. Sillä tavalla meni ihan kivasti." (9) 

"Mä on karjalaisia, sukuni muutti . .. osti maatilan ja sitten sisarella oli 
omakotitontti. Miehensä sai sen asevelitilaksi ja sitten veljelläni oli maati
la. Ne sano, et tule tänne heijän lähelle, että tääll on sitten mukavampi. 
Ja näinhän se onkin. Se oli ihan hieno homma ja sitten uudesta talosta 
sain asunnon siellä. (9) 

"Kyllä mulla on kaikki evakkoretket käyty, sillon kun noi veljet oli sodassa 
ja isä oli kuollu. Matkalaukkuja ei kannattanu purkaa kun ei sitä kos
kaan tienny, mihin sitä joutu lähtemään. Ja sitten meillä oli eläimiäkin. 
Lehmät ne oli enimmäkseen mun huollettavana, kun mun äiti ei sitten 
enää jaksanu. Niin kauan sitten kun veljet tuli sodasta, niin sitten mä 
läksin omille teilleni. Mä sanon et nyt saatte sitten hoitaa ja sitten mä 
läksin omiin touhuihin. Mull on menny ihan mukavasti, et joku sanoo, et 
sulla on ihan kadehdittavan mukava elämä, et sulla ei oo ollu mitään 
niitä hankaluuksia ja vaikeuksia, joita he on saanu." (9) 

"Et hienosti on menny. Mulla on ollu ihan mukava olo. Et sen takia mä 
en osaa millään kauhulla tätä syöpää ajatella." (9) 

"Elämä on tallella, mikä eletty. Sitte on valmis vaikka lähteen. Ei oo mittään 
katumista, ainakaan semmosta isompata mittää, mitä ite tietää. Kyllähän 
se tietysti käväs mielessä (kuolemanajatus) ja tulleehan se aina mieleen 
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muullonkin, vaikka ei ois koko syöpää tullu. Mut ei se sit enempätä. 
Minä on tehny, mitä ite on halunna. Ei minulla o mitään työpakkoa. 
Kyllä minä valamiiseen ruokapöytään pääsen syöpään. Kyytiä saan sillon 
kun mä tarvihten. Ei mulla oo mittään sen puoleen. Ja mulla on kaunis 
huone, iso, ja vessa erityinen. Olohuoneessa minä paljon olen. Siellä on 
minun televisio. Minä katon. Niill' on yläkerrassa toinen televisio (pojan 
perheessä). Siellä niill' on makuuhuoneet. Minä matkustelin. Minulla ol' 
aina käsityötä. Minä tein vieläkin niitä ihan jouluun asti, niin kauan kun 
tänne tulin. Virkkasin ja kuvon sukkia ja en o yhtää jouten kotona." (13) 

"No, mulla on maailman paras mies." (14) 

Elämäntaustatekijöiden merkitys 

Elämäntaustatekijät vaikuttavat aivan ilmeisesti syovan kokemiseen, 
mutta on epäselvempää, vaikuttavatko ne syövän syntyyn. Potilaat 
eivät yleensä kerro syövän syytekijöistä, heidän mukaansa syöpä vain 
sattui tulemaan. Tupakanpoltto ymmärretään syövän syyksi, mutta siitä 
vain harvoin luovutaan. Jotkut kyllä vähentävät sitä. 

"Minä olin kova tupakkamies. Mähän poltin topan päivässä yli 60 vuotta. 
Sitte mä jouduin Kinkomaalle astman takia taas ja se lääkäri soitti mulle 
ja sano et nyt tut sitte aamulla tänne. Sano: jätät ne tupakat sinne kotia 
tai hän ottaa ne pois kun tut tänne. Nin minä jätin ja ne pysy. Mä en o 
sen jälkeen polttanna yhtään savuketta. Se tietysti helepottaa. Tul vaan 
tehtyä myöhällä se. Olis pitänyt 20 vuotta aikasemmin ku ei tullu pak
koa oikee, nin ei sitä tullu tehtyä." (22) 

"Vähentänyt se on tupakanpolttoa. Minulle kävi sellai, et se oli talavella kun 
mä sen syövän sain, et se loppu se tupakanpoltto. Se oli monta kuukaut
ta. Tässä syksykesällä alotettu uudestaa. Siinä ei ollu mitään vierotusoi
reita, mutta sitten alotin. Mulle tuli kova yskä kun en ollut polttanut, et 
en soanut nukkua kun tuntui et nyt taitaa sydän pysähtyä." (16) 

Stressitekijöitä epäillään jonkin verran syövän altistajaksi. Varhemmasta 
tutkimuksesta tuttu tunteiden kätkeminen, työn tai perheen yksipuoli
sen merkityksen korostuminen, alistuvuus ja vaikeat elämäntapahtumat 
esiintyvät silloin kertomuksissa. 

Eräs keski-ikäinen opettaja kertoi työelämän muodostuneen 
elämän keskeiseksi tekijäksi, vaikka se oli ollut 20 vuotta epävarmaa ja 
stressaavaa. Kun hän joutui sairaslomalle, kotielämä tuntui tyhjältä. 
Hän kertoi olevansa ahkera, tunnollinen ja huolehtiva mutta ei mielel
lään paljastanut negatiivisia tunteita. Nyt hän mietti, saattoiko tunteiden 
kätkeminen puhjeta fyysisenä sairautena, olisiko sairastunut, jos olisi 
elänyt toisin ja ollut avoimempi. 

"Mä etin näitä omaan psyykkeen liittyviä syitä, tähän elämäntapaan 
liittyviä. Et sen takia mä on varmaan näitä vaihtoehtoja ja ravintoja ja 
muitakin kyselly, kun mä on lukenu sitä kirjallisuutta. Siinä nostetaan 
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nämä psyykkiset syyt ja sitten tää elämäntapa ravinnot ja muut ja liika
lihavuus yhtenä esimerkkinä. Et kyllä sitä ninkun sillä tavalla syyttelee ja 
miettii, että miten mun ois pitäny tätä elämää elää, että mä en ois sairas
tunu." (4) 

"Olen tätä pohtinut, onko mun mielenlaatu tai tapa reagoida niin kuluttavaa, 
että mä käännän ne itteeni päin. Näin sitä tulkitsin ja tulkitsen, että tie
tyllä tavalla negatiivisia tunteita panttaan tai en pura niitä nin paljon 
ulospäin. Se on enemmän tätä toisesta huolehtimista ja semmosen har
monian säilyttämistä ja näitten epävarmojen ja negatiivisten asioitten 
sisäänpäin kääntämistä. Et mulla on ollu se elämäntapa, joka aiheuttaa 
kellä psyykkisen sairauden kellä fyysisen sairauden, kun se niin vahvasti 
on kytketty tähän. Nää ajatukset on aika syyllistäviä, että pitäskö mun 
elää toisin ja purkaa ulospäin näitä, etten sairastuis ja pitäiskö mun käsi
tellä negatiivisia tunteita enemmän." (4) 

Kaiken kaikkiaan elämäkerrallisten tekijöiden kannalta tärkein havainto 
oli näiden merkitysyhteys syövän kokemiseen. Useimmiten ne olivat 
vahvistaneet syövän jäsentelykykyä, mutta säännönmukaisuutta ei voi 
todeta, sillä 

1) potilas oli aikaisempien kokemustensa tähden niin uupunut, että syöpä
ei sen tähden merkinnyt juuri mitään

2) elämän vahvistavat kokemukset auttoivat jäsentelyä

3) ahdistus ja masennus ilmenivät elämän akuuttitilanteen ahdistavuudessa

4) riippumatta elämäntaustasta potilas oli eloisa, ystävällinen, ilmeikäs ja
rauhallinen, hän oli oppinut elämänkokemuksissa

5) potilas oli juuri syövän tähden erittäin ahdistunut
6) syöpä ei ollut juuri merkittävä kokemuksissa.

Ambivalenttisuus kokemisen ilmenemisessä olikin havaittavaa, mutta 
kuitenkin syöpä oli kokemuksissa huomattavasti kontrolloidumpi, vä
hemmän pelkoa herättävä ja vähemmän merkittävä, kuin olisi voinut 
olettaa. Tähän yksilön sosiaalisella taustalla sekä yhteiskunnan historial
lisella ja hoitostrategisella kehityksellä oli vaikutusta. Sosiaalinen vasta
kaiku ja läheisyyden tuki lisäsivät kokemisen hallintakykyä. Mutta jos 
sosiaalinen ympäristö koettiin kylmänä, vieraana ja vihamielisenä, se 
tuotti syvempää kärsimystä ja ahdistusta. Kun yksilö ahdistuu epätodel
lisuudessaan, seurauksena ei ole vain ahdistus vaan myös viha. Yksilö 
etsii vastakaiun kokemuksia kaikkialta: ystävyyssuhteista, arkisista kon
takteista, asumisesta ja työstä - syöpäpotilaanakin. Jos näitä elämää va
kauttavia tekijöitä on, yksilö kestää niiden avulla vaikeampia asioita; jos 
niitä ei ole, elämänote saattaa kadota. Psyykkisen eloonjäämisen puo
lesta onkin kamppailtava sosiaalisesti, sillä vasta tullessaan tunnuste
tuksi sekä hyväksytyksi sosiaalisesti voi myös kunnioittaa ja rakastaa 
itseään. 
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Tieto ja elämäkerrat 

Kokemisen muutoksen vaihteluihin vaikutti ensisijaisesti tieto, jota 
potilaalla oli jo ennestään tai jota hän sairauden alkuvaiheessa sai tai ei 
saanut. Jos tietoa tilanteesta oli vain niukalti, kokemus saattoi saada 
epärealistiset mittasuhteet. Diagnoosivaiheessa ja jatkohoitoja määrättä
essä tietoa oli usein vähän. Tiedon välittämisessä oli myös ongelmia, 
sillä jos tietoa välitettiin puhelimessa, käytävillä tai monen potilaan 
huoneessa, tämä koettiin haitalliseksi. Tärkeintä oli saada tietää tilan
teesta mahdollisimman varhain henkilökohtaisessa keskusteluyhteydes
sä, oli tieto sitten huonompaa tai parempaa. Tiedon puutteesta johtuva 
epävarmuus oli pahinta. 

Kokemisen muutoksen vaihteluihin vaikuttivat myös elämäker
ralliset tekijät. Miehet ja naiset, nuoret ja vanhat kokivat eri tavoin sai
rastumistilanteen. Miehet vähättelivät kokemusta, naiset kertoilivat siitä 
avoimesti ja usein tunteikkaasti. Vaikeimpana syövän kokivat keski
ikäiset naiset, joilla elämä muuten oli järjestyksessä. Tämä on erityistä 
sen tähden, että nämä olivat yleensä rintasyöpäpotilaita, joilla tauti 
paranee helposti. Tietoa paranevuudesta oli kuitenkin liian vähän, mikä 
saattoi heijastua kokemisen voimakkuuteen. Myös keski-ikäiset aivokas
vainpotilaat kokivat syövän vaikeana, sillä tauti oli usein pitkälle levin
nyt ennen kuin se todettiin. He eivät myöskään olleet saaneet tietoa 
riittävästi. Nuoret naiset ja miehet olivat optimistisia syövän paranemi
seen nähden, eivätkä he juuri kertoneet tiedon puutteesta vaan päinvas
toin kertoivat saaneensa riittävästi tietoa. Vanhemmat naiset olivat tyy
tyväisinä jääneet jo odottamaan elämän päättymistä, syöpä ei heille 
sentähden ollut kovin vaikea. 

Elämäntaustalliset ongelmalliset tai onnelliset kokemukset olivat 
yleensä vahvistaneet kokemisen hallintakykyä. Akuuttielämäntilanteen 
ongelmat kyllä synnyttivät tuskaisuutta enemmän kuin aiemmat ongel
mat. Sairastumistilanteessa tavalla tai toisella olemassaoleva sosiaalinen 
tuki auttoi kokemisen hallitsemisessa. Kaiken kaikkiaan tieto yhdessä 
vaiheikkaan elämäntaustan kanssa oli antanut kykyä ymmärtää, jäsen
tää ja hallita syövän kokemista. 



9 KOKEMUSTEN KOMMUNIKOIMINEN 
JA YKSILÖLLISTYMINEN 

9.1 Kokemusten kommunikoiminen 

Kun syöpäpotilaita on yhä enemmän yhteiskunnassa, syöpään totutaan 
eikä potilaita enää pelätä kuten ennen. Syöpäpotilas voi nyt toimia 
julkisissa ja yhteisöllisissä tehtävissä terveiden tavoin. Potilaat jopa 
uskaltavat kertoa syövästä kotona, ystävien kesken ja julkisesti. Samalla 
he ovat saaneet tukea ja ymmärtämystä. 

"Kyllä pystyn puhumaan, kaikki on hyvin ottanut sen vastaan. Kukaan 
ei ole sen takia kammoksunut, eikä tullut käymään eikä soittanut, et 
kaikki on ihan hirveästi pitäneet yhteyttä minuun. Siskot ja sukulaiset ihan 
jatkuvasti soittelee, et miten sä voit ja sitte jos en o kotona, niin niillä on 
ihan hirveä huoli." (5) 

"Kyllä se on niille hankalampi. Joku jolle mä kerroin, sanokin, et mä en 
oikein tiennyt, miten mä puhuisin sun kanssa, että voiko sun sairaudesta 
puhua vai pitääkö siitä olla hiljaa. Näinhän se varmaan on se et ihan sa
malla lailla miettii työkaverit." (23) 

"Meidän työyhteisössä, ei oo pitkä aika, kun siellä yks työyhteisön jäsen 
kuoli syöpää ja se oli semmoinen hirmuisen kipeä asia sitten yhteisölle, 
koska hän hyvin vahvasti koki, että siinä vaiheessa yhteisö jätti hänet, 
häntä kartettiin ja pelättiin, ajateltiin, et onko se tarttuvaa. Alkuun kun 
hän palasi töihin, niin se meni ehkä paremmin, mutta nimenomaan se 
loppuvaihe kun se uusiutui. Hän ei enää palannutkaan, niin kyllä hän 
sitten aika tavalla jäi oman onnensa nojaan. Hän puhu siitä, että hän ei 
olisi ikinä uskonut, miten se on iso erottava tekijä tämä syöpä." (4) 
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Potilaalle on tärkeää, että hän ei jää yksin sairautensa kanssa vaan ha
keutuu ihmisjoukkoon, terveiden pariin. On tärkeää, että ei salaa eikä 
häpeä syöpää. Avoimuus auttaa selviytymiseen, sillä toiset rohkaistuvat 
täten olemaan tukena. Syöpäpotilaankin on hyvä hmtea olevansa hy
väksytty ja rakastettu. Vähättelevä asenne itseä kohtaan tai ympäristön 
taholta vähentää toimintakykyä ja aiheuttaa masennusta, surua, epäon
nistumista ja luopumista. 

Syöpäyhdistys toimintoineen on ollut potilaan tukena jo vuosi
kymmeniä. Nyt kuitenkin potilaat ovat alkaneet itsenäistyä: syöpäyhdis
tyksen tilaisuuksiin ei hakeuduta enää siinä määrin kuin ennen. Joilla
kin potilailla on vielä näkemys syöpäyhdistyksen tilaisuuksista kriisin ja 
kuoleman käsittelytilaisuutena. 

"Mä en o kehenkään ottanut yhteyttä niihin tukihenkilöihin. Potilaiden kanssa 
täällä ollaan hirveästi juteltu, että oot sä käyny niissä. Se sano, että kä
vikö hän yhen tai kaksi kertaa. Siellä puhuttiin niin paljon kuolemaa ja 
se tuntu pahalta. Hän ajatteli, että ei rupee täällä käymään, et hän vaan 
masentuu täällä." (5) 

Syöpäsairaala on potilaan ja henkilökunnan yhteinen toiminta-alue 
syövänhoidossa. Tämä lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja edistää 
kokemuksellista hyvinvointia. Potilailla on myös toinen toisensa tuki 
sairaalassa: opetellaan avoimeksi jo hoitoprosessin aikana. 

"Täällä jokaisen elämäkerta tulee kerrottua. Sit semmoinen henki täällä 
sairaalassa on, että jokainen kertoo omista kokemuksistaan. Kukaan ei salaa, 
että mikä hänessä on, jokainen tietää, minkä takia täällä ollaan." (5) 

"Hoitohenkilökunta täällä on ihan mahtava, että varmaan on valittu 
erikoistapaukset, että ei o mitään moittimista. Ne osaa ottaa potilaan ja 
niillä on aikaa." (11) 

"Mäkin olen kuullu myönteisiä kommentteja, sillä olin ihan luottavainen 
kun tulin tänne, sekä tästä ylilääkäristä sillä tavalla arvostettu nimi, kir
joittaa ja myöskin ammattilaisena arvostettu ja myöskin tästä hoitoyksi
köstä verrattuna johonkin Etelä-Suomeen." (19) 

"Ettei parempaa hoitoa ja kohtelua ole kuin tässä talossa, eikä tällaista ystä
vällisyyttä ole missään kun täällä. Monessa muussa olen ollut, mutta tätä 
ystävällisyyttä. Se tekee jo semmoisen vaikutuksen, että kun potilas tulee 
ja täällä on. Täytyy olla aika tosikko, joka ei ymmärrä. Täytyy olla suur
piirteinen. Tuolla hoidossa käy, niin kaikki on yhtä iloisia." (11) 

Hoitosuhteessa potilaalle luodaan mahdollisuus kokemisen tiedostami
seen, tietoon ja itsensä esille tuomiseen, sillä kasvanut tarve osaamiseen, 
kornmunikatiiviseen tukemiseen ja sisällöllisiin samastumismahdolli
suuksiin on nykyisin yleistynyt. Ttserefleksiivisyys, elämyksellisyys sekä 
koskettavuuden löytäminen ovat hoidon ja tiedon hankkimisen ohella 
uusia tavotteita. Mahdollisuus itsensä esiin tuomiseen lisää kokemisen 
hallintakykyä. Suhde todellisuuteen muotoutuu subjektiivisten ja kult-
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tuuristen kokemusten merkitysten annon kautta. 
Kuvaan kokemisen tiedostamisen vaiheita eraan nuoren per

heenäidin kertomuksella. Kokemisen kommunikoiminen hoidon, per
heen ja työpaikan suhteissa tulevat tässä keskeisesti esiin. Kertomus on 
samalla osuva kuvaus modernista syövän kokemisesta, jossa rationaali
nen ja realistinen tilanteen hallinta on ilmeistä. 

Kaija Koistinen (23) on nuori kahden lapsen äiti. Hän sairastui 
munasarjasyöpään noin vuosi sitten. Aiemmin 15-vuotiaana hänellä oli 
nivelreumatulehdus. Hän on eronnut, nyt uusissa naimisissa. Ammatil
taan hän on opettaja. Nykytilanteen ongelmia ovat omakotitalon vel
kapaineet. Vanhemmat ovat elossa. Kaijalla on ollut rauhallinen onnelli
nen lapsuus. 

Keskustelutilanne: kevät 1993. Keskustelimme sosiaalityöntekijän 
huoneessa aamulla kahdeksan jälkeen. Aikaa vierähti puolitoista tuntia. 
Kaija oli saanut juuri sytostaattihoidon ja voinut pahoin. Mutta pahoin
vointi johtui lähinnä pelästyksestä, jonka viereisen potilaan kohtaus 
hänelle aiheutti, sillä keskustelun aikana tätä ei ilmennyt. 

Kaija nimittää sairastumiskokemusta kriisiksi, mutta ohimeneväk
si kriisiksi, yhdeksi elämän haittatekijöistä. Avioero ja reumaan sairas
tuminen olivat myös kriisejä, hallittavia kriisejä. Sairauden diag
nosoimisvaiheessa lääkäri oli kertonut rehellisesti syövästä, mutta posi
tiivisesti ja toivoa antaen. Lääkärillä oli aikaa kahdenkeskiseen keskus
teluun. Kuultuaan diagnoosin Kaija ei lamaantunut vaan sai valtavan 
elämänhalun. Hän päätti yrittää kaikkensa, jotta selviytyisi. Puolisolle 
kokemus oli sokinomainen. 

"Se oli viime kesänä. Tuli semm01sia vatsavaivoja, ilmavaivoja ja mä 
oletin, et se on tämä laktoosi-intoleranssi. Menin terveyskeskukseen. 
Siellä oli nuori lääkäri. Hän arveli laktoosi-intoleranssia. Mutta teki si
sätutkimuksen sormituntumalla ja totesi, että on selvästi kasvain. Hän 
toimitti heti keskussairaalaan poliklinikalle. Kävin kotona ja ajattelin, ei 
se voi olla kasvain, ei ainakaan pahin. Mies oli kotona ja lapset. Hän 
lähti viemään. Keskussairaalassa nuori lääkäri gynekologi totesi, että on 
ihan turhan nopeasti lähetetty. Eikä hän uskonut, että siinä mitään oli
kaan. Katsoi sitten ja totesi, että kyllä on. Sitten ultraan. Munasatjaperäi
nen, levinnyt toiseenkin munasatjaan ja kohtuun. Siitä paikasta soitettiin 
leikkaussaliin ja pyydettiin kiireellisenä. Leikkausta odotettiin viikko. 

Se oli mun elämässäni se viikko odottaa sitä leikkausta kaikkein vaikein 
aika. Silloin piti mennä läpi kaikki nämä, ett mitä jos ... Koska en tiennyt, 
kuinka pitkällä se oli. Toinen lapsi kun on toisesta avioliitosta, on eron
nut, et miten se uuden isän kanssa, et kuka ottaa." 

Kaija kykeni rationalisoimaan tilanteen ja selviytyi arkipäivään nopeasti. 
Hän hankki tietoa, keskusteli toisten potilaiden kanssa ja suhtautui 
syöpään rauhallisesti. Mutta naistentautien osastolla kriisityön vanhan 
näkemyksen omaksunut hoitaja luuli, että Kaija torjui sairauden eikä 
ymmärtänyt, miten vakavasta asiasta on kyse. Kaija sai vakuutella, että 
tilanne oli hallinnassa. 



146 

''Tokkurassa en oikein kunnolla herännytkään kun pyysi luokseen tai 
vietiin sängyllä. Hän sanoi asiallisesti, että valitettavasti on kysymys 
pahanlaatuisesta kasvaimesta elikkä syövästä. Muistan kun hän koputti -
pöytään ja sanoi: tilanne ei ole toivoton, tämä voidaan hoitaa. Muistan kun 
tartuin siihen kiinni, ettö. ei o toivoton. Silloin minulle tuli mieletön elä
mänhalu. Ja ajattelin, et jos tämä on yhtään minusta kiinni niin teen kaikke
ni, että minä en tähän kuole. Se tuli heti sillä hetkellä, vaikka mä nukuin 
sen jälkeen vielä kauan aikaa. Mulle jäi mieleen, että tilanne ei ole toivo
ton. Mä pidin siitä kiinni ja se esti, etten syöksy epätoivoon. 

Siellä yks hoitaja kävi pari kolme kertaa supattamassa mun korvaan, että 
ymmärrätteköhän alkuunkaan, mistä on kysymys, miten vakavasta asias
ta on kysymys. Pitäisi vain itkee ja huutaa. Mä suhtauduin ihan täysin 
tyynesti ja rupesin lueskelemaan siellä. Puhuin kaikille siellä huoneessa 
ja juteltiin siitä kuin mistä tahansa sairaudesta. Ne oli heti mun tukena ja 
mä olin ihan iloinen ja nauroinkin siellä. Se yks hoitaja ajatteli, että mä 
torjuin sen. Mä en muka ottanut sitä oikein vastaan." 

Kaija puhui avoimesti sairastumisesta. Mystisyyttä ja salamyhkäisyyttä ei 
ollut. Kaija voi toteuttaa itseään syöpäpotilaanakin työssä ja kotona. 
Työyhteisö on avoin ja kannustava, perhe suhtautui niin kuin ei sairaut
ta olisikaan - normaalisti. Tunteet kyllä näytettiin peittelemättä, mutta 
syövän ei annettu toimia aseena. Taloudellisesti oli tiukkaa, mutta se ei 
saanut heikentää elämänlaatua. 

"Ei mulla ollu enää mitään, mä olin ihan tyyni ja rauhallinen niin kun 
olisin terve. Ei hirveen paljon puhutakaan kun silloin aluksi. 

Mä en kestä, et mä olisin vain kotona. Mulla on upeat työkaverit ja sekin 
kun olen lasten kanssa. Ne ihan ihmettelee, et sä olet puhutellut meitä 
tuolla ihmeellisellä asenteellasi tätä kohtaan. Työkaverit eka kerta kun ne 
tuli kattomaan mua, kun mut oli leikattu, niitten jalat tärisi, et ne ei 
tiennyt, mitä ne sanoisi mulle, miten suhtautuisi, koska ne ei oikein 
tiennyt voiko siitä puhua. Sit kun ne näki, et minä touhusin, rupesin itse 
puhumaan, selostaan sitä leikkausta. Ne sano, et se on suuri helpotus, 
että voi puhua. Ja ne sano, saako siitä muillekin puhua. Niin mä sanoin, 
totta kai siitä saa puhua. Kaikki tietää, siinä ei ole mitään salamyhkäistä 
tai mystistä. Kaikki nämä hoidot on kertonut ja ne on ollu siinä mukana 
koko ajan." 

Kaijan elämäntaustalla oli ollut päivänpaistetta ja myrskyä. Ensimmäinen 
avioliitto oli kasvamista, aviokriisiä seurasi avioero, mutta vaikeuksissa 
itsetunto vahvistui. Kaija oli elänyt lapsuutensa "pumpulissa", mur
rosiän hän koki vasta vaikean avioliiton aikaan. Avioero oli näännyttä
vä ja elämänhalua sumentava; syöpään sairastuminen toi elämänhalun. 
Mutta aviokriisi auttoi syöpäkriisin käsittelyssä: syöpä ei ollut lopulta 
kovin vaikea kokemuksena. Kaija ei syyllistä itseään, sairaus vain sattui 
tulemaan. Hän luottaa itsenäiseen selviytymiseen perheen, ystävien ja 
työyhteisön tuella. 
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"Mun mielestä en tu yhtään sairaammaksi siitä, jos nauran vaan päinvas
toin sen on helpompi. Mä pystyn tekemään kaikkea. Siihen voi suhtau
tua kuin mihin muuhun kriisiin tahansa. Se on kriisi ja se on tässä nyt ja 
sitä käsitellään totuudenmukaisesti niin kun se on ja kohta sitä ei enää 
ole. Avioero, sekin on kriisi ja vaikea nivelreuma. Mä on siitä selviytynyt 
ja parantunut. Ensimmäinen ehto on se, et en o itte syyllinen. En voinut 
estää tätä. Se on sattunut tulemaan mulle, et se on mulla ja mun pitää 
siitä selviytyä. Mun pitää luottaa henkisiin voimavaroihin, mitä mulla on 
ennenkin ollu ja luottaa et niitä tulee. Jos ei niitä ole, niitä tulee koko 
ajan. 

Mä meninkin avioliittoon sillai, et mä olin tynnyrissä tai pumpulissa 
kasvanu. Se oli mulle kasvamista, mun murrosikä tuli vasta siinä alle 30. 
Kyllä sit omasta mielestäni löysin itsetuntoni ihan selkeen, tiedän mihin 
mä nyt luotan. Sain semmoisen itsetunnon, jota ei kolauteta, niin kuin 
ennen, kun joku ihminen sanoo, et mä loukkaannuin tai tuntu pahalle. 
Se tuli reaaliseksi. Jos mulle olis tullut tämä syöpäsairaus ensimmäisen 
avioliiton aikana, mä olisin ollu ihan erilainen. Mä olisin varmasti ma
sentunut, mä olisin varmasti kuollu siihen. 

Luottamus siihen, että mä en itse päätä elämästäni. On helppo olla kun 
en voi siihen vaikuttaa, ne annetaan. Ihmiselle annetaan aikaa. Se vaikut
taa siihen, miten käyttäydyn. En masennu. Kun mä tiedän et ihmiset 
rukoilee, mun puolestani, että sillä on vaikutusta. Uskon siihen. Mä en 
väheksy muita vaikeita kokemuksia. Joittenkin mielestä syöpä on kaikki
en kuningas, et sen jälkeen ei ole pahempaa. Mun mielestä ne voi olla 
paljon vaikeampia." 

Kaija sai riittävästi tietoa, mikä auttoi kokemisen jäsentelyssä ja hallin
nassa. Naistentautien osastonlääkäri oli rohkaisevasti kertonut sairastu
mistilanteesta. Kaija sai tästä kimmokkeen yrittää selviytyä. Mystiseksi 
nousi asia, jota ei selitetty, esimerkiksi sytostaatti. Kun tietoa tilanteesta 
sai ja toivoa elämän jatkumiseen annettiin, toivo toi elämänhalun ja 
uskon selviytymiseen. Kirurgisen osaston lääkäreillä kuten muillakin 
lääkäreillä on yleensä kiire, sillä potilaita on paljon. Mutta Kaijan lääkä
rillä oli kuitenkin aikaa keskustella milloin tahansa. Hän kertoi sairau
desta ja hoidoista myös perheelle, ensin miehelle ja toisen kerran lapsil
le. 

"Lääkäri sano, että puhelimessa ei tätä asiaa ilmoiteta. Hän halusi, että 
mies tulee yksin, ei lasten kanssa. Hän tuli. Kerroin hänelle, että on pa
hanlaatuinen, mutta että lääkäri kertoo enemmän. 

Hän on sellainen tunteellinen. Kotiin ajaessaan hän meni shokkiin. Joku 
vieras kaveri oli vienyt hänet kotia. Sitten kotona hän muisti, että lääkäri 
oli sanonut, että hoidetaan. 

Toisen leikkauksen aikaan lääkäri kertoi myös lapsille. Hän puhui rehel
lisesti ja suoraan, mutta silti positiivisesti, et siitä saa aina kiinni. Koko 
sen viikon kun olin siellä, kierrolla hän aina sano, koska tahansa on kysyt
tävää ja asiaa, niin hän on aina valmis. Tiesin, että hän on hirveen kiireinen 
lääkäri, joka puolella odotettiin. Silti hän sanoi minulle, koska tahansa 
minulla on mitä tahansa, niin hän on valmis vastaamaan. Sitten hän 
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teetti jonkin homrnankin mulla, jokin moniste piti uudistaa, siinä oli 
lääkeuudistuksia. Mä olin kuin henkilökuntaa. 

Mä olin sen sisäistänyt. Lääkärin kanssa kaksi kertaa puhunut. Omaisten 
kanssa puhunut. Omasta mielestäni sen edellisen viikon itkenyt jo niin 
paljon, et mua ei edes itkettäny yhtään siellä. Mä pyysin kaikkea materi
aalia, mitä siitä syövästä on kirjoitettu. Kun lääkäri eka kerran sano, et 
nyt ruvetaan antaa sytostaattia, niin en edes tiennyt, mitä tämä sytostaat
ti on. Se oli täysin vieras sana mulle. Mä en ollu missään tekemisissä 
koskaan sytostaattien kanssa. Se oli mulle täysin mysteeri koko juttu. 
Sitten hän selitti sen, mikä on sytostaatti. Sit mä rupesin lukeen siitä." 

Kaija luottaa lopulta siihen, että asiat hoituvat Luojan kädestä. Hän kyke
nee toimimaan normaalisti, on iloinen ja aktiivinen arkipäivän puuhissa. 
Kaijalla on terve itsetunto syöpäpotilaanakin. Lapset ja puoliso ovat 
tilanteeseen sopeutuneet. Perhe-elämää jatketaan normaalisti. Vain Kai
jan vanhemmat ovat huolissaan. 

"Joo, ihan normaalina. Tyttö paiskoo ovia. Mieskin on ihan kuin ennen
kin. Mun mielestäni on parempi et näyttää tunteensa täysin, niin kun 
sairautta ei olisikaan. Joskus jopa mä loukkaannun, et mä sanon, et mull 
on syöpä. Ne sanoo, et ei sull o silti oikeutta sanoo. Et ihan normaalisti 
menee niin kun enenkin, ettei opi edes käyttää hyväksi kotona. Sehän ois 
väärin, jos mä käyttäisin tätä hyväksi. Kaikki olis kyykyssä sen takia. 
Silloin mä kehittyisin ihan väärään suuntaan. Sillonhan musta tulis tosi 
vaikee. Toki ne hoitaa, kun olen väsyny, ne tekee kaikkea, tottakai koska 
tahansa. Mut ei ne anna mun. 

Edelleen vanhemmat elää, äiti on kovasti mukana, äiti on tyypillinen äiti, 
joka haluaa kaikki hyvän lapsille, käy siivoamassa meillä ja tekee. Mulla 
on yksi sisko ja yksi veli. Suht normaali koti, turvallinen ja rauhallinen, 
jossa äiti päähahmo, huolehtii kaikesta. Isä vähän hiljaisempi. Isälle tämä 
otti aika tiukille, isä itki, äiti sano, ettei hän muista, koska se on viimeksi 
itkenyt." 

Kommunikaatioksi kanavoituminen 

Tutkimusten mukaan hoidon ammattilaiset näkevät potilaan toiminnot ja 
kokemukset negatiivisemmin kuin potilaat itse. He näkevät potilaan 
lohduttomampana ja depressiivisempänä sekä tulevaisuuteen nähden 
pelokkaampana, epävarmempana ja vähemmän luottavaisena kuin 
potilas (Clipp & George 1992, 1078). Tutkimuksessani tällaisen eroavuu
den esiintyminen oli vähäistä. Tähän on vaikuttanut mitä ilmeisimmin 
historiallinen muutosprosessi, joka erityisesti 1990-luvulla tulee ilmi. 
Muutokseen on joutunut koko syövänhoidon alue: klinikat toimintoi
neen, tukijärjestelmineen ja syövän kokeminen. Potilaskeskeisen hoidon 
kehitys ja kommunikaatioyhteyden luominen potilaan kanssa on ollut 
tässä muutoksessa olennainen osa. Aluksi synnytettiin taisteluhenkeä. 
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"On sanottu, että liian pessimistinen potilas hakee apua liian pessimisti
seltä lääkäriltä. Tämä asenne on muutettava aktiiviseksi taisteluhengeksi 
syöpää vastaan, ei sen valtaan alistuen, vaan rohkeasti parempiin tulok
siin pyrkien." (Taskinen 1970, 972). 

Lääkäreitä ohjattiin kokonaisvaltaiseen hoitoon. Potilaan kokemuksiin ja 
henkiseen tukemiseen tuli kiinnittää huomiota lääketieteellisten seikko
jen ohella. Ajateltiin, että sillä oli vaikutusta potilaan selviytymiseen. 
Taskisen mukaan (1970, 972) vain kokonaisvaltaisella hoidolla, joka 
ottaa huomioon potilaan lääketieteellisen, sosiaalisen ja taloudellisen ko
konaisuuden, voidaan luoda parhaat edellytykset fyysiselle paranemi
selle. Syöpä ymmärrettiin 1970-luvulla potilaan kannalta suureksi henki
lökohtaiseksi ongelmaksi, joten häntä tuli tässä auttaa. Taskinen esitti, 
että lääkärikoulutuksessa tuli enemmän korostaa potilas-lääkärisuhteen 
merkitystä, joka hoidon teknistymisen vuoksi oli jäänyt taka-alalle. 

Vaikka sana syöpä tuo edelleen mieleen ahdistavan tunteen, 
ovat asenteet 1970-luvulta muuttuneet. Tämä näkyy Sädesairaalan ilma
piirissä lisääntyvänä avoimuutena ja valoisuutena. Potilaalle kerrotaan, 
mikä on tilanne, mitkä mahdollisuudet ja miten hoidetaan. 

"Minusta tuntuu, että nyt 1990-luvulla on jotakin tapahtunut potilaiden 
kokemisessa. Heillä on niin kuin enemmän hallintakykyä kuin ennen." 
(Haastattelija) 

"Tietysti yksilöpotilaan kohdalla monet asiat ovat ihan samanlainen ka
tastrofi kun ennekin. Mutta kokonaisuutena ottaen tuntuu, että täällä ei 
vallitse enää niin hautajaismainen tunne - potilaat jopa hymyilevät." (Neva
saari, osastonlääkäri) 

"Ja se varmasti auttaa, että potilaalle heti kerrotaan avoimemmin, mikä 
tilanne on ja se, että mitkä on mahdollisuudet ja miten hoidetaan." (Tam
melin, osastonhoitaja) 

Omaiset tulevat keskusteluihin yhä enemmän mukaan. He tulevat osas
tolle vapaasti ja voivat olla terminaalipotilaan hoidossa yötä päivää. 
Täten he korvaavat osittain sairaanhoitajan työtä. Omaiset tulevat myös 
poliklinikkakäynneillä lääkärin vastaanotoille mukaan. 

Omaisen ohjaamista ei voi jättää vain potilaan hoidettavaksi. 
Saattaa olla, että perheellä on sopeutumisvaikeuksia ja tulevaisuuden 
pelkoa, sillä tilanne voi olla omaiselle vaikeampi kuin potilaalle. Potilas 
saattaa joutua jopa tukemaan omaista. Omainen voi olla epätietoinen 
siitä, mitä saa, mitä ei saa tehdä, osaako hoitaa oikein, hallitseeko ruo
kavalion, lääkityksen jne. Hänellä voi olla pelkoja kykenemättömyydes
tä. Hän ei saata antaa itselleen aikaa eikä lepoa. Nainen ottaa usein hoi
tajan tai kuntouttajan roolin, jolloin puolisona oleminen kärsii. Tämä 
perustuu haluun auttaa, mutta myös syyllisyyden tunteeseen siitä, että 
on itse terve. Hoitaja on "äitihahmo", hoidettava on "hänen lapsensa". 
Potilas voi joskus olla vaativa, omaiseen takertuva, tyytymätön tai tun-
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tea olevansa omaisesta riippuvainen ja vapautensa menettänyt. Hoito
prosessissa omaista koulutetaan tilanteen hallitsemiseen kuten potilasta
kin. Noin puolet omaisista on yhteydessä hoitohenkilökuntaan hoitojak
son aikana. Omaista autetaan ymmärtämään, että hän voi luovuttaa 
vastuuta sairauden hoidosta potilaalle itselleen. Häntä opetetaan purka
maan kokemusta perheen ja ystävien kesken. Hänelle kerrotaan, että 
perhe-elämää tulee jatkaa normaalisti. 

"Tuohan näyttää olevan yleistymään päin, että ne omaiset on mukana 
siinä. Siinä ne kaikki kuulee. Siinä on aviopuoliso ja joku lapsista tai vävy 
tai miniä. Samalla vaivalla, ettei tarvitse kertoa kahteen tai kolmeen ker
taan eikä jää yksien muistojen varaan. Se on ollut hyvä kehitys." (Jakobs
son, ylilääkäri) 

Omaisen ja potilaan kohtelu onkin muuttunut. Laki potilaan oikeudesta 
ja vahingonkorvauslaki antoivat lisävelvollisuuksia potilaan huomioon 
ottamiseen hoidossa. Potilaalla on nyt oikeuksia enemmän kuin ennen. 
Potilas viime kädessä määrää, minkälaisia hoitoja hänelle annetaan. Hän 
on itsenäinen ja omatoiminen osallistuja hoitoprosessissa. 

"Onko potilaan kohtelussa vuosien mittaan muutoksia?" (Haastattelija) 

"Kyllä potilaan kohtelu paranee. Siihen on kiinnitetty monenlaisten asi
oitten myötä huomiota. Laki potilaan oikeudesta ja vahingonkorvauslaki 
ovat johtaneet siihen, että aina enemmän potilas otetaan huomioon näissä hoi
doissa. Potilas määrää viime kädessä, minkälaisia hoitoja hänelle anne
taan." Qakobsson, ylilääkäri) 

Potilaalla on myös oikeuksia tietoon. Diagnoosin kertominen on nyky
ään jo yleistä. Harvoin potilas on enää epätietoinen siitä, että hänellä on 
syöpä. Varhemmin potilaat ja omaiset saattoivat vuorotellen käydä 
lääkärille toteamassa, ettei toiselle osapuolelle saanut syövästä kertoa, 
kun ei tämä sitä kestä. Vielä kymmenen vuotta sitten potilas ei aina 
tiennyt, että hänellä oli syöpä. Nykyisin lähes kaikki sen tietävät. 

"Onko Suomessa kerrottu syöpädiagnoosi aina vai vasta viime aikoina?" 
(Haastattelija) 

"Kyllä se on aina. Muistan ihan alkuajoista lähtien, että se ensimmäinen 
kysymys suurin piirtein on, että tiedättekö, mikä tauti on. Siinä suhteessa 
tilanne on mennyt parempaan suuntaan, että suurin piirtein kaikki tietää 
tänne tullessa, että mikä tauti on. Ei se vielä kymmenen vuotta sitten 
ollut niinkään itsestään selvä." Qakobsson, ylilääkäri) 

"Kun tulin taloon tai alalle, niin paljon paljon enemmän omaiset ja poti
laat kävi vuorotellen kertomassa, että sille ei saa kertoa, kun ei se kestä 
sitä. Nyt haluaa kaikki tietää kaiken ja puhutaan ihan suoriksi. Ihan liikaakin 
on sitä tiedottamista. Moni näyttää jopa niinkin, että tekee kysymyksen 
kysymyksen tähden eikä sitten huomaa, että seuraavan kerran tekee 
saman kysymyksen." (Jakobsson, ylilääkäri) 
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Diagnoosin kertominen on yleistä läntisessä Euroopassa, mutta ei sa
massa määrin Keski-, Etelä- ja Itä-Euroopassa. Myöskään taudin levin
neisyysastetta ei yleisesti kerrota näissä maissa keskustelukäytännöistä 
puhumattakaan. Itäisen naapurin lääkäreillä on ongelmia Suomessa, 
koska potilaita täytyy täällä hoitaa muutenkin kuin vain hoi
tosuunnitelmia tehden. Syövästä täytyy puhua. Toisaalta suomalaisilla 
lääkäreillä on ongelmia itäisessä naapurissa työskennellessä, koska siellä 
ei voi avoimesti puhua syövästä. 

"Jos mennään vielä tonne itään, tää on yksi vaikeus meidän käytännön 
työssä. Kun meille tulee joku, on hirveen vaikeata, kun ei ne pysty, kun 
ei ne ole koskaan oppineet näin keskustelemaan ja tukemaan potilasta. Kun sitä 
potilasta pitäisi hoitaa muutenkin kun hoitosuunnitelmia tekemällä. Tää 
on hirveen hankalaa. Jotkut suomalaiset ovat ahdistuneet mielettömästi, 
kun menivät jossakin vaiheessa Neuvostoliiton puolelle hankkimaan 
koulutusta itselleen, niin se oli heille hirveen vaikea asia. Oulussa tapa
sin niitä. Se vaikeus korostui täällä jo vuosikymmeniä aikaisemmin." 
(Nevasaari, osastonlääkäri) 

Kertomisen avoimuuteen vaikuttaa kulttuurin kehitys. Virossa syövästä 
kertominen ei ollut yleistä vielä vuosi sitten. Nyt vapautumisen muka
na siihen totutellaan. Globaalisesti kertomiskäytännössä on tapahtunut 
muutosta muutaman vuosikymmenen aikana. Vuonna 1961 Amerikka
laisen tutkimuksen mukaan (Novack ym. 1979, 897) 90 % lääkäreistä 
piti parempana olla kertomatta potilaalle syöpädiagnoosia. Mutta jo 
vuonna 1977 lääkäreistä 97 % piti parempana kertoa sen. Varhemmin 
kerrottiin vain jos potilas kieltäytyi hoidoista, se oli suunnitelmien kan
nalta tärkeää tai omaiset pyysivät. Ajateltiin, että tieto oli potilaalle hai
tallista ja että se aiheutti pelkoreaktioita. Muutokseen vaikutti lääketie
teellinen opetus. Kansainvälinen tutkimus (Holland, Marchini & Tross 
1987, 151-154) lääkäreiden asenteesta diagnoosin kertomiseen paljastaa, 
että vuonna 1987 tutkituista 90 maasta 20 ilmoitti välttelevänsä syöpä
sanaa keskustelussaan potilaan kanssa. Mieluiten käytettiin vastineita 
kuten: tuumori, kasvain, kyhmy, tulehdus ja veritauti. Todettiin, että 
syövän esiin tuominen oli vähäistä, alle 40 %, seuraavissa maissa: Afrik
ka, Ranska, Unkari, Italia, Japani, Panama, Portugali ja Espanja. Syöpää 
tuotiin usein esiin, yli 80 %, seuraavissa maissa: Itävalta, Tanska, Suomi, 
Alankomaat, Uusi-Seelanti, Norja, Ruotsi ja Sveitsi. Kuitenkin kaikissa 
maissa suurin osa lääkäreistä kertoi perheelle diagnoosin ja kertomista 
potilaalle pyrittiin lisäämään. Amerikassa 80-luvulla oli tässä jo vakiin
tunut käytäntö. USA:ssa, jossa diagnoosinkertomista pidettiin positii
visena asiana (68 %), vaikka emotionaalisia tunnereaktioita saattoikin 
ilmetä, oli todettu, että kertomisella oli vaikutusta selviytymiseen, so
peutumiseen, hoitojen sietämiseen, tulevaisuuden suunnitteluun, kom
munikaatioon ja paranemisen ennusteeseen (Blanchard & Ruckdeschel 
1986, 237-248). 

Suomessa kuten Pohjoismaissa yleensä diagnoosin kertominen 
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on ollut yleistä ainakin 10-15 vuotta. Tanskassa (1980) kysyttiin potilail
ta ennen hoitoon lähettämistä mielipiteitä ja reaktioita syöpädiagnoosi
informaatioon. Noin 74 % leikkauspotilaista odotti kertomista. Kun näin 
tehtiin ja asiaa tutkittiin leikkauksen jälkeen, todettiin, että melkein 
kaikki olivat sopeutuneet hyvin tilanteeseen alkuvaiheen pelon ohitettu
aan. Niinpä todettiin, että potilaalle täytyy kertoa diagnoosi, koska tästä 
ei näyttänyt olevan erityistä haittaa, päinvastoin tämä edisti kokemisen 
hallintakykyä (Henriques, Stadil & Baden 1980, 309-311). 

Diagnoosin kertomisen ohella alettiin myös välittää tietoa para
nemisen mahdollisuudesta, hoidoista ja hoidon sivuvaikutuksista. Esi
merkiksi Italiasta on tutkimus (Givio 1986, 319-326), jossa tarkastellaan, 
miten ja mitä lääkäri kertoo potilaalle syövästä ja sen hoidosta. Todet
tiin, että potilaista 48 % sai perusteellista informaatiota syövästä, 14 %

osittaista. Kaiken kaikkiaan noin 69 % lääkäreistä kertoi syövästä. Poti
laan ikä, koulutus ja sairauden tila otettiin huomioon informaatiota 
välitettäessä. Vuonna 1991 Yhdysvalloissa todettiin, että oli tuskin lain
kaan tietoa siitä, kuinka potilaalle kerrottiin syövästä. Sittemmin asiaa 
tutkittiin ja todettiin, että jos kertomiseen sisältyi potilaan toivon herät
tämistä, diagnoosin ja hoitojen merkityksen korostamista sekä potilaan 
yksilöllisyyden kunnioittamista, potilas tunsi helpotusta. Tukihenkilö oli 
tällöin usein paikalla. Melkein 40 % potilaista kertoi, että heidän toivo
aan oli suunnattu kohti remissiota ja optimaalista elämänlaatua enem
män kuin hoidon toteuttamista (Peteet, Abrams, Ross & Stearns 1991, 
577-581). Lääkärin tuli olla silta potilaan palatessa arkipäivään fyysi
sestä ja henkisestä eristyneisyydestä, johon hän syövän tähden oli joutu
nut. Jos lääkäri-potilassuhde ei ollut tehokas, potilaasta tuli p�lokas ja
epävarma (Levine 1975, 813-820). Seuraavassa muutamia kohtia, joita
kertomistilanteessa otetaan huomioon nykyisin yhä enemmän

1) Kun kerrotaan paranemisen ennusteesta, taudin vakavuus tulee keskei
seksi.

2) Potilaan elämäntausta, luonteenominaisuudet, hänen esittämänsä kysy
mykset ja aiempi tieto otetaan huomioon.

3) Potilaalta kysytään, miten hän sairauden kokee, mikä häntä huolestuttaa
ja kuinka hän selviytyy.

4) Kertominen suunnitellaan yksilöllisesti potilaan tarpeiden mukaan.

5) Harjoittaudutaan luomaan psykososiaalista asennoitumista: taudin ja
hoitojen käsittelyä tiedon ja kokemuksellisten dimensioiden yhteydessä.

6) Potilaalle välitetään tietoa asiallisesti, totuudenmukaisesti ja rauhoittavas
ti.

Potilaalle tulisi selittää asioita yksilöllisesti, yksinkertaisesti ja selkeästi, 
vaikka perusteellista tietoa ei alkuvaiheessa aina voikaan välittää. Osas-
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tonhoitaja Ojala kertoo esimerkin, miten käsitteitä saatetaan asettaa 
potilaan ymmärtämyksen ulkopuolelle. 

"Se oli kotona semmoinen ajattelija mies, joka aina kaikkea ajatteli. Se 
aina soitteli ja sano: 'Mitähän tässä lukee - R kaksi pistettä TTA, että 
minulle se nyt tämmönen annettiin. Tai sitten hän kertoi, että tässä lukee 
PKL, mikä. Aattele, me kaikenlaisia tämmösiä käytetään ian kaiken. 
Sitten me ajattelemme, että on annettu tietoa. Miksihän ei mene perille." 
(Ojala, osastonhoitaja)" 

On myös tärkeää ottaa huomioon, miten potilasta lähestytään, sillä hoito
henkilökunnan käyttäytyminen viestii tilanteesta. Ammattitaitoinen, 
luonteva ja uskaltava lähestyminen on osaamisen perusta. Potilas odot
taa vuorovaikutukselta empaattisuutta, ystävällisyyttä ja kiireettömyyt
tä; hän odottaa, että tutkitaan, rohkaistaan, kysellään ja selitetään. Hän 
odottaa, että huomataan, ymmärretään ja tuetaan. Hoitohenkilökunnan 
on tärkeää kertoa, että osataan hoitaa ja että osataan auttaa kulloisessa
kin tilanteessa. 

"Miten potilasta pitää ohjata, että hän selviää hyvin? Missä eri tilanteis
sa? Kuinka vastuuta jaetaan kun ajatellaan koko laitosta ja kun potilaat 
ovat jo olleet muualla lääkärissä?" (Haastattelija) 

"Hoitohenkilökunnalle on tärkeää, että ei lähesty potilasta siltä kannalta, 
että apua, missähän kriisivaiheessa tuo on. Tiedän, tuolta kirralta hoitajat 
on sanonut, että he ei edes uskalla mennä sinne huoneeseen, kun he ei 
tiedä, mitä sanoisi potilaille. Kun voitaisiin ajatella, että mentäisiin luonte
vasti mutta ammattitaidolla, että täällä on hoito tämmöinen, tiedetään, 
miten hoidetaan. Meistä heijastuu potilaaseen kauheasti. Jos potilaat huo
maa, että hoitajatkin, että apua, tässä on jotakin kauheata, niin johan ne 
rupeaa itsekin ajattelemaan, että mussa on joku ihan, että tämä on järkyt
tävää, ettei tästä voi selvitäkää." (Ojala, osastonhoitaja) 

"Mä ajattelen, että miten erilaiselta tuntuu mennä kun on ammattitaitoi
nen ja avoimempi suhtautuminen. Tietenkin siihen ammattitaitoon kuu
luu, että jos joku on kauheassa kriisissä ihan sairaalloisessa, niin senkin 
tajuaa ja voi niin kuin viestiä, että sulle tämä on tämmöinen kokemus. 
Mutta tässäkin voidaan auttaa, tässäkin tilanteessa. Ei tämä ole joku kaoot
tinen, joka vyöryy ja menee minne sattuu." (Ojala, osastonhoitaja) 

Tärkeää on huomata, missä elämänvaiheessa potilas on: murrosikäinen, 
opiskelija, perheellinen, vanhus, aviopuoliso, onko pieniä lapsia jne. 
Tältä pohjalta tulisi ohjata ja opastaa yksilöllisesti. Potilaan ohjaaminen 
hänen elämäntaustansa pohjalta on nykyisen elämänkaariajattelun mal
lia käyttävän hoitotyön tavoite. Teorian taustalla asioita tarkastellaan 
elämän kokonaistoimintojen kautta, joihin tavallisten fyysisten, psykolo
gisten ja sosiokulttuuristen tekijöiden lisäksi liitetään nyt myös poliittis
taloudelliset tekijät. Ajatellaan, että nämä kaikki vaikuttavat elämän 
kokonaisuuteen. Mutta varsinaisesti hoitotyötä tehdään yksilövastuisena 
työnä tavoitteena potilaan hyvän elämänlaadun ja elämänhallinnan 
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edistäminen. Potilaan tukea voidaan harjoittaa varsinaisen ohjaustilan
teen lisäksi käytännön toimien yhteydessä. 

"Samalla kun petataan sänkyä, me voidaan tukea psykososiaalisesti. Kun 
meillä on vielä tämä yksilövastuinen hoitotyö päässyt, että hoitajat ovat 
aina joka päivä siinä, niin tavallaan pureudutaan heti siihen oleelliseen 
kun tunnetaan potilas. Se on tehokasta siinä mielessä, että muistaa eili
sen päivän ja millä mielellä hän on nyt eikä tarvitse lähteä kelaamaan 
kauhean monin kysymyksin kun tuntee jo potilaan hyvin. Elikkä se on 
huomattavasti tehokkaampaa tämä tukeminen tässä." (Pänkäläinen, 
erikoissairaanhoitaja) 

Hoidon ammattilaisten lisäksi potilaalla on kontakteja myös muun 
henkilökunnan kanssa. Potilas saa näiltäkin apua ja tukea: laitosapulai
selta tämän tuodessa ruokaa, siivoojalta potilashuoneissa, kahvion pitä
jältä kanttiinissa ja askarteluohjaajalta askartelun lomassa. Potilaan 
kanssa keskustellaan hänen kokemuksiaan myötäeläen. Erään potilaan 
mielestä perushoitaja oli parhain tuen antaja. 

Potilasta ei kuitenkaan tule holhota niin, että jokaiseen asiaan 
olisi selitys ja joka oireeseen lääke tai muu apu. Potilasta autetaan it
senäiseen selviytymiseen. 

"Mä olen kyllä sitä mieltä, että me hössätään liikaa näiden potilaiden 
kanssa eikä anneta niiden niin kuin itse toimia. Sitten se, että joka ikises
tä pienestäkin ripsauksesta pitää aina olla se lääkäri." (Pänkäläinen, eri
koissairaanhoitaja) 

Potilaskeskeisen toiminnan ja hoidon kehittymisen ansiosta syövän 
kokeminen arkipäiväistyy. Viimeaikaisissa tutkimuksissa on todettu, 
että psykologisen ja psykosomaattisen tason ongelmat todetaan suhteel
lisen alhaisiksi niillä, jotka tulevat ensimmäistä kertaa tutkimuksiin. 
Hoitolaitoksiin asennoidutaan positiivisesti, ja sen välittämään infor
maatioon ollaan yleensä tyytyväisiä (Brandberg ym. 1992, 1334-1336). 
Lääkäri Kaisu Nevasaaren ja osastonhoitaja Anja Tammelinin mielestä 
syövän kokeminen on arkipäiväistynyt. Sokkia ja lamaantumista silti 
koetaan, mutta varhemmin syöpä oli aivan "hirvittävä asia". Nyt siihen 
tulee luonnollisempi suhde parantavien hoitojen tähden. 

"Onko 1990-luvulla syöpä kokemuksena menettänyt merkitystään? Olisi
ko arkipäiväistymistä tapahtunut?" (Haastattelija) 

"On siinä arkipäiväistymistä tapahtunut. Mutta kyllähän vieläkin, jos 
omalle kohdalle kuvittelisi, se vaikea varmasti olisi." (Tammelin, osaston
hoitaja) 

"Kyllä, mutta se ennen oli vaikeampaa?" (Haastattelija) 

"Se oli silloin kerta kaikkiaan hirvittävä asia, se oli menetys. Sairaalan 
tarkoitushan on, että potilas paranee ja menee kotiin. Sehän on meidän 
työn tarkoitus. Varsinkin se kuolema oli semmoinen, että sitä ei hyväk-
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sytty. Kyllä se tänä päivänä on paljon luonnollisempi, on, luonnollisempa
na koetaan." (Tammelin, osastonhoitaja) 

"Kun syöpä aina vaan lisääntyy ja samanaikaisesti menettää pelottavuut
taan. Kuinka siinä käy." (Haastattelija) 

"Se menettää pelottavuuttaan, koska hoitokeinot ovat parantuneet. Voidaan 
osoittaa, että näin ja näin paljon paranee mitäkin syöpää. Ja se on hirmu 
hyvä, että se niin kuin arkipäiväistyy, jotta ihmiset älyäisi tulla hoitoon 
aikaisemmin. Olisi hoitotulokset on aina paremmat." (Tammelin, osaston
hoitaja) 

Kalevi ja Kaarina Metsäpelto ovat toimissaan syöpäpotilaiden kanssa 
havainneet pyrkimystä pitää syöpää tavanomaisena sairautena. Kun 
syöpää pidetään luonnollisena parannettavana sairautena, mystinen 
pelottavuus katoaa. 

"Tämähän se olisi asenne kaikkein paras, et erottelematta, onko se sydän
tautinen tai sokeritautinen tai joku muu, että sairaus kuin sairaus. On 
paljon muuttunut, on paljon valistuneita ihmisiä. Mulla on tullut uusi 
tuttavuus semmoinen, joka syksyllä leikattiin, rintasyöpä. Hän sanoi, että 
mä ainakin koin sen niin, että tämä on sairaus kuin mikä muu sairaus ta
hansa, että en minä tätä pidä pahempana. Ja se, että multa rinta poistet
tiin, niin en myöskään sitä pidä mitenkään, että se ei ollut mulle välttä
mätön enää." (1) 

"Nykyään sitä aletaankin pitää jo normaalina sairautena ja kun siihen 
päästäisi aina vaan enemmän. Hoitopuolella ja yleisellä puolella niin 
potilaallekin tulee se kuva, että tämä on niin kuin tavanomainen sairaus, 
niin ei ole niin vaikea kokemus." (2) 

Syöpä tasoittaa elämää, joka on saattanut olla täynnä tapahtumia, kii
rettä ja juoksemista tehtävästä toiseen. Kun vakava sairaus kohtaa, se 
pysähdyttää. Aiemmat elämänkokemukset ja tapahtumien muistot tule
vat uudelleen arvioinnin kohteiksi. Kuoleman totuus paljastuu konkree
tilla tavalla pohdittaessa elämän jatkuvuutta. Arkipäivän rajallisuus voi 
nyt antaa syövälle yllättävän merkityksen: elämästä aletaankin nauttia. 

"Miten potilaat jäsentää elämänkokemustaan, siihen liittyy muut aiemmat 
kokemukset?" (Haastattelija) 

"Ehkä syöpään sairastuminen pysäyttää miettimään omaa elämänkaarta. 
Eilen juuri juttelin yhden potilaan kanssa puhelimessa pitkään. Hän 
kertoi, että on ollut niin paljon työtä, että on juossut tuvan ja navetan 
väliä, imettänyt ja lypsänyt koko ikänsä. Nyt on aikaa mennä itteensä. 
Sitten se sanoi, että ensin mä meinasin niin kuin juosta itteeni karkuun. 
Mutta nyt mä olen huomannut, että ei pääse. Että nyt on mulla aikaa 
miettiä. Varmaan se kuitenkin se syöpä, vaikka se ei oo kriisi, se hautaa 
unelman kuolemattomuudesta ja tulee kelanneeksi elämää. Musta tun
tuu, että sen tähden monet niin kauheen mielellään haluaa puhua elä
mäntarinaa. Varmaan siinä tulee pysähdys ja tarve miettiä ja jäsennellä. 
Ja vaikka ne ei puhu kuolemasta niin ehkä kuitenkin on kuolema taus
talla, että tulee tarve tilittää elämää. Mutta tottakai, sehän on ihmisten elä
mää, ihmisten elämähän on tapahtumia täynnä." (Ojala, osastonhoitaja) 
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Elämänlaatuun kiinnitetään huomiota. Ihmissuhteet paranevat. Potilas 
saa hoivaa, huolenpitoa, etuisuuksia, palveluja ja rahallista tukea. Hän 
voi olla vuorovaikutuksessa tukihenkilöiden kanssa. Hänellä on mah
dollisuus virkistyskursseille. Hänellä on aikaa itselleen. 

"Minusta se on selvä, että monella elämisen laatu nousee. Ei se ole mikään 
ihmeellinen juttu. Aattelepa näitäkin mummoja, ne tulee tänne sairaa
laan. Moni sanoo, että täällä on juttukavereita. On askartelukin. Ehkä ne 
hakeutuu joihinkin piireihin siellä pitäjälläkin. Ei ole mitenkään erikoista, 
että ihmiset saa uusia kontakteja syövän puhkeamisen takia tai alkavat 
tekemään jotakin. Syöpään sairastuminen avaa uusia mahdollisuuksia. 
Aattelepa nyt näitä Pihtiputaan mummoja, milloinka ne mihinkään lei
reille pääsee. Niin kuin tämäkin nainen sanoi, et ei ollut koskaan aikaa 
maalata eikä ollut rahaa ostaa värejä. Nyt hänellä on aikaa ja rahaa ostaa 
niitä värejä ja nyt hän on tehnyt sitä." (Ojala, osastonhoitaja) 

9.2 Kokemisen yksilöllistyminen 

Ennen syöpä oli kollektiivisesti tuntematon. Ei tiedetty, mikä syöpä oli 
ja mistä se tuli. Taianomaisuus ja mystisyys hallitsivat käsityksiä sekä 
tieteessä että kansan keskuudessa. 1700-luvulla käsitykset muuttuivat 
tutkimuksen ja hoidon kehittyessä. Mutta kansa sai syövästä tietää 
enemmän vasta 1950-luvun jälkeen, jolloin syöpäyhdistys alkoi välittää 
tietoa. Varsinaisesti vasta 1970-luvulla syöpä tuli laajemmin tunnetuksi, 
kun koko maata käsittävä hoitoverkosto luotiin. Syövän kollektiivisuut
ta ilmensi nyt se, että kokemista alettiin hahmotella kriisiteorioin: kriisi 
vaiheineen määriteltiin kaikkia potilaita koskevaksi. Mutta syövästä 
alettiin yhä enemmän tietää, ja sitä alettiin yhä enemmän tunnistaa sekä 
hoitaa. Tällöin kriisiteorioista luovuttiin, ja kokemusta alettiin tulkita 
yksilöllisesti, potilaskohtaisesti ja elämäntaustasuhteissa, mikä siihen asti oli 
ollut melko harvinaista. 

Syövän kriisikokemisen yksilöllistymisestä käytiin tutkimuksel
lista keskustelua lähinnä 1980-luvun lopulla. Aluksi todettiin, että sai
rastumiseen sisältyvä stressi ei ollutkaan aina automaattinen. Sitten 
huomattiin, että syöpään liittyvä stressi suurimmaksi osaksi heijastui 
potilaan elämäntaustasta. Syövänhoidon ammattilaiset tietävät, että 
potilaiden elämäntaustasuhteisiin sisältyy monia vaikeita kokemuksia. 
Näiden psykogeneettinen merkitys ymmärretään nyt yhä enemmän 
kokemista yksilöllistävänä. Mutta ei ainoastaan vaikea elämäntausta 
vaan myös onnellinen elämäntausta on tässä merkittävä. 

"Monet kuitenkin totesivat, että ei se syöpä ollut kovin merkittävä sen 
jälkeen kun ne muut kokemukset olivat olleet niin kauheita." (Haastat
telija) 
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"Kyllä potilaat aika paljon kertoo, varsinkin iäkkäämmät mielellään ker
tovat. Monilla on ollut vaikeita elämänkokemuksia." (Tarnmelin, osastonhoita
ja) 

"Vaikuttaako vaikeat elämänkokemukset sairastumiskokemukseen?" 
(Haastattelija) 

"En ole ajatellut vaikuttaako, pitääkö se paikkaansa. Esimerkiksi tämä 
Kauko Hakulinen, hänellä on ollut rikas elämä, mutta hänen vaimonsa 
on kuollut kymmenen vuotta sitten syöpään ja hän on itse sairastunut 
ventrikkelisyöpään ja selvinnyt siitä. Ja sitten hän on saanut tämän rak
kosyövän ja hän kokee tämän syövän ihan kuin minkä tahansa sairau
den." (Tarnrnelin, osastonhoitaja) 

"Oli vähän sellaisia, joille sairastuminen oli vaikea kriisikokemus hoitojen 
aikaan: yksi oli sellainen, jossa taustalla oli avioero. Tässä muutostilan
teessa hän oli sosiaalisesti yksinäistynyt. Toinen, joka koki syövän vai
keana tuli ongelmallisesta perhetilanteesta. Toisaalta hyvin vaikeat sota
muistot saattoivat yhdistyä syövän pelkojen voimakkuuteen." (Haastatte
lija) 

"Mulla välähti kun kerroit tässä, että eihän me olla yhtä vahvoilla ominai
suuksilla ollenkaan. Toiset ovat lapsesta lähtien herkkiä ja voimakkaasti 
tuntevia, toiset on aivan tunneköyhiä. Jos on jotenkin henkisesti latautu
nut, pinna kireellä, stressaantunut, niin ilman muutahan se tunne-elä
mään vaikuttaa erilailla." (Pänkäläinen, erikoissairaanhoitaja) 

Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan (Maunsell, Brisson & Deschenes 
1992, 120-125) korkean tason psyykkistä stressiä koki 63,1 % naisista, 
joilla oli depressiivinen historia. Niillä, joilla ei depressiivistä historiaa 
ollut, vastaava luku oli 14,3 %. Ikä, koulutus ja aviollinen status eivät 
olleet vaikuttaneet juuri lainkaan stressi-ilmiöihin, mutta lukemattomat 
stressitäyteiset elämäntapahtumat ennen diagnoosia ja depressiohistoria 
sinänsä ilmensivät vahvaa psykologista stressiriskiä kolme kuukautta 
sairastumisen jälkeen. Elämäntaustan stressitekijät selittävät amerikka
laistutkimuksen mukaan 85 % sairastumisen yhteydessä olevasta stres
sistä. Hoitotyössä pidetään tärkeänä tunnistaa ne potilaat, joilla on tarve 
intensiiviseen tukeen. 

Haastattelemieni ammattilaisten mukaan elämäntaustan stressi 
akuuttina lisää kriisikokemisen voimakkuutta, mutta varsinaisesti dep
ressiivisiä potilaita on kuitenkin vähän. Ongelmien käsittelyllä on tärkeä 
osuus, sillä luovuttaminen ylipääsemättömien ongelmien tähden edistää 
taudin etenemistä ja kuolleisuutta (Evoy & Corkle 1990, 1421). Potilaan 
tietoisuuden, elämänhallinnan ja elämänlaadun vahvistaminen ovatkin 
tärkeitä tavoitteita hoitotyössä. Ilmeistä vapautumista sairaalajakson 
aikana potilaissa tapahtuukin. 

"Kun ajattelee, että tämä on syöpätauteihin erikoistunut sädevuodeosasto 
ja nämä potilaat on käynyt monenlaisen tutkimisen ja vastaanoton. He 
varmaan ajattelee, että tämä on varmaan jotakin kauheen hyvää, et kaik
ki on nyt täällä hyvin ja turvallista. Kun ajattelee jotakin mummoa tuolta 
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Pihtiputaan perukoilta niin kyllä hänen sosiaalinen tausta on aika huono. 
Ja sitten kun on päässy tänne, se on tavallaan laukeaminen." (Pänkäläinen, 
erikoissairaanhoitaja) 

Vanhus ja avuttomuus 

Ammattilaisten näkemysten mukaan iäkkäät potilaat, jotka ovat koke
neet sodat, köyhyyden, puutteen ja kovan työn sekä monet sairaudet, 
saattavat kokea syövän helpompana kuin nuoret. Vanhukset vain totea
vat, että onhan elämää elettykin ja että johonkin sitä kumminkin kuolee. 
He suhtautuvat optimistisesti ja luonnollisesti syövän uusiutumiseen
kin. He voivat kokea jopa terminaalivaiheen vapauttavana, varsinkin 
pitkän sairastamisen jälkeen. 

"Mä on jututtanut näitä vanhempia potilaita täällä. Meillä on ollut pari
kin semmoista potilasta, jotka on jo yhdestä syövästä selvinnyt. Heille ei 
ole enää sillä tavalla järkytys tämä toinen syöpä. He suhtautuvat niin 
kuin hirmuisen optimistisesti kaikkeen ja sillä tavalla niin kuin luonnolli
sesti, että tuota se ei ole semmoinen." (Tammelin, osastonhoitaja) 

"Vanhempi ihminen kun kulkee tämän pitkänkin sairastamisvaiheen, se 
ei koekaan sitä toivotonta vaihetta enää niin toivottomana. Et se on niin 
kuin vapauttava suoranaisesti." (Tammelin, osastonhoitaja) 

"Suurin osa vanhoista ihmisistä, olipa sitten miehiä tai naisia, ne lähtee 
asioista sillä tavalla, että onhan tätä elämää tässä elettykin." (Nevasaari, 
osastonlääkäri) 

Mutta syöpä voi olla myös ongelmallinen vanhukselle. Keskeiset ongel
mat liittyvät tautiin ja hoitoihin. Vanhuksen paraneminen saattaa edis
tyä hitaasti. Pitkäaikainen hoito voi olla rasittavaa. Vanhuksena on jo 
monia muita sairauksia, jolloin syöpä on erityisen koettelevaa. 

Vanhusta saatetaan myös kohdella hoitoprosessissa vähätteleväs
ti sen tähden, että hän ei nopeasti ymmärrä, mistä on kyse, tai hän ei 
kuule eikä muista. Vanhuksella on kuitenkin toiveita, pyrkimyksiä, tun
teita ja kokemuksia. Hänellä on myös herkkä tunto siitä, millainen hän 
on persoonana. Vanhus kokee huolimattoman kohtelun loukkauksena. 
Hän tuntee enemmän epäluottamusta, autonomian menetystä, häpeää, 
syyllisyyttä ja epätoivoa kuin oletetaan. Mutta vanhuksella on myös 
vuosikymmenien elämänkokemus, joten hänellä on valmiutta ottaa 
vastaan uusia asioita. 

Vanhuksen elämänpiiri kapenee lukuisten menetysten vuoksi: 
aviopuoliso, lapset, ystävät, työ, sosiaaliset roolit, tulot ja toimintakyky. 
Tällöin yksinäisyys alkaa haitata. Vanhus ei kuitenkaan ole suojeltava 
lapsi esimerkiksi diagnoosia kerrottaessa. Hän voi kyllä kieltää sairau
den, jos ei ole saanut selvää tietoa asiasta. Avuttomuutta ilmenee tilan
teissa, joissa ei ole mahdollisuutta kontrolloida elämää, depressiivisissä 
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olosuhteissa ja kun tapahtumien tunnistaminen estyy tavalla tai toisella. 
Riippuvuus toisesta luo avuttomuutta. Avuttomuus on tällöin opittua. 

Nuori ja tulevaisuuden usko 

Nuoren sairastuminen on ammattilaisten mielestä ongelmallisempi kuin 
vanhuksen sairastuminen. Aluksi nuori saattaa olla optimistinen ja 
järkevä tilanteen hallitsemisessa. Hän kykenee säilyttämään tulevaisuu
den toivon taistelemalla sairautta vastaan, mutta ymmärtää myös sai
rauden väistämättömyyden. Uusiutumisvaihe ja se, että sairaus tode
taan parantumattomaksi, kuitenkin romahduttavat toivon. Kun elämä 
on vasta edessä, on luonnotonta, että pitäisi kuolla. 

"Tiina oli nuori (30). Näytti jo pitkään, ettei tilanne ole hallinnassa, mutta 
hän oli iloinen ja teki käsitöitä. Hänellä oli pienet lapset. Mutta tällä vii
meisellä kerralla hän romahti, ettei jaksa. Sitten hänet siirrettiin pikku
huoneeseen omasta toivomuksestaan. Kyllä se hänelle järkytys oli. Kun 
elämä on edessä päin ja lapset pieniä, on luonnotonta, että pitää kuolla. 
Kovasti he yrittää pitää toivoa yllä kun vähänkin on toivoa. Sitten kun ei 
oo, saattaa romahtaa." (Tammelin, osastonhoitaja) 

"Kyllä nuorten kanssa on vaikeampaa, koska kuolema ei ole normaalia, et 
on kuoltava nuorena. Niin kauan jaksaa kärsiä kun tietää, että voi tulla 
parempikin aika. Mutta kun nähdään, että ei ole enää mitään tehtävissä, 
kyllä se on paljon vaikeampaa." (Tammelin, osastonhoitaja) 

Nuorissa on kyllä kypsyyttä kärsiä ja ymmärtää äärimmäisen vaikeita
kin tilanteita. Sairaus kasvattaa. 

"Nuori, mikä meillä on nyt hoidossa, on ihan pienestä pitäen kokenut 
sairauksien kanssa. Nyt on karsinooma, lapsena oli ollut karsinooma. 
Hän saa tietyntyyppistä sytostaattia. Antoipa sitä pahoinvointilääkettä tai 
tuota pahoinvointilääkettä, hänen mielestään ei ole mitään eroja. Kun 
jotkut vanhat saa sytostaattihoitoa, niin ne on oppineet, ettei tahdo pas
sata kuin yhden sorttinen." (Nevasaari, osastonlääkäri) 

"Joillakin nuorilla potilailla, alle 20, joita mä Oulussa hoidin - ne oli aika 
pitkäaikaisia hoitosuhteita pitkien matkojen takaa - muutkin lääkärit 
hoiti, niin me koimme, että me ei ihmisenä saavutettaisi ikinä sitä kyp
syyttä, mitä nämä nuoret ihmiset muutamassa vuodessa tuntu, ne kypsyi 
niin valtavasti, et mä en ole sitä ikinä nähnyt." (Nevasaari, osastonlääkäri) 

Nainen miehensä taakankantaja 

Miesten ja naisten kokemisessa on havaittu erilaisuutta jonkin verran. 
Naiset ovat enemmän masentuneita ja hiljaisia luovuttajia kuin miehet. 
He kiinnittävät huomiota pikkuasioihin samalla kun perusasiat sivuun
tuvat. Toisaalta heillä on vahvempi taistelumieli kuin miehillä. He jopa 
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unohtavat oman sairautensa ja elävät miehen sairauden kautta. Miehelle 
syöpä ei saata olla niin merkittävä kuin vaimolle tai mies kätkee tun
teensa. Jos miehellä on ongelmia, vaimo ottaa ne kantaakseen. Mies 
jopa siirtää huolensa vaimolle. Naiset usein uuvuttavat itsensä loppuun 
ylihuolehtimisella. Toisaalta puolisot tulevat helposti riippuvaisiksi 
toisistaan. 

"Usein miehet sanoo, että eihän se mulle mitään, mutta vaimolle se on 
kauhea. Vaimo elää miehensä elämän kautta: jos miehellä oli jotakin ongel
maa, vaimot ottavat ne kantaakseen. Oma taakka ei ole ongelma, kun on 
miehensä taakkaa kantanut." (Ojala, osastonhoitaja) 

"Nainen niin kuin elää tämän miehen kautta - jopa syövänkin kokee sen 
kautta." (Haastattelija) 

"Se onkin mielenkiintoinen, että se mies siinä olla pollottelee ja vaimo 
sitten säntää joka paikkaan. Että mistähän hoitoa ja minkähän vaikutuk
sen se. Pitää yllä niitä sosiaalisia suhteita ja on niin kuin vähän siinä vä
likätenä lasten kanssa." (Ojala, osastonhoitaja) 

"Mies sitoo vaimoa, pompottaa, että huolehdi nyt hänestä ja kanna nämä 
surutkin, jota mulla on." (Haastattelija) 

Miehen itsetunnolle sairastuminen on kolahdus. Mies ajattelee, että 
hänen tulee olla vahva, osaava ja pystyvä. Kun miehen itsetunnon tuki
pilarit - riippumattomuus, älykkyys, varakkuus ja tehokkuus - horju
vat, silloin itsetuntoa uhkaa romahdus. Mies ei voi puhua epäonnistu
misestaan, heikkoudestaan ja sairaudestaan; hän ei voi myöntää niitä 
edes itselleen. Vähentynyt toimintakyky on miehelle tuskallinen koke
mus. Työelämästä luopuminen voi merkitä koko elämän tarkoituksen 
menetystä. 

Naisilla kykenemättömyys kotitehtävissä turhauttaa. It
sesyytökset, häpeä, riittämättömyys, voimattomuuden tunne, riippu
vuuden kokeminen ja roolien menetys ovat taakka. Naiset toteavat, että 
heillä ruumiin kuva on tärkeä. Kun rinta on operoitu, ongelmia saattaa 
ilmetä. 

Itsemurhariski 

Ammattilaiset eivät kerro potilaiden itsemurhista, mutta potilaiden kes
ken asiaa jonkin verran mietitään. Kuitenkin itsemurhat ovat harvinai
sia. Eräässä tanskalaisessa tutkimuksessa (1971-1986) oli todettu, että 
kahden vuoden kuluessa diagnoosista molempien sukupuolten itsemur
hariski oli pieni, jos tuumori ei ollut levinnyt muualle elimistöön. Mutta 
jos tuumori oli ehtinyt levitä, itsemurhariski oli jonkin verran suurempi. 
Riski oli suurempi myös silloin, kun tuumori oli aivoissa, her
mosysteemissä keuhkojen, vatsan, rektumin ja munuaisten alueella, ja 
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miehillä vielä lymfoman ja haimasyövän jälkeen. Itsemurhariski on 
viime vuosina noussut. Sen todetaan olevan yhteydessä psykiatriseen 
tilaan kuten depressioon ja alkoholismiin. Tähän on katsottu vaikutta
van mm. erilaisten henkisten sairauksien, tiettyjen persoonallisuuden 
piirteiden, tiettyjen ympäristöllisten ja sosiaalisten olosuhteiden sekä 
paniikinomaisen epäjärjestyksen. Toisaalta somaattinen ja krooninen 
sairaus kuten multiple sclerosis, parkinsonin tauti, halvaus ja syöpä voi
vat sinänsä olla itsemurhan aiheena. Tutkimusten mukaan riski on kak
sin-kolminkertainen syöpäpotilailla verrattuna muuhun väestöön (Stor
m, Christensen & Jensen 1992, 1507-1512). 

Suomessa oli 1970-luvulla tutkittu 28 000 potilasta ja havaittu 1,3 
kertaa suurempi itsemurhariski miespotilailla ja 1,9 kertaa suurempi 
riski naispotilailla kuin muulla väestöllä. Suurin riski oli ei-paikallisissa 
syöpätapauksissa ja niillä, jotka eivät olleet käyneet läpi hoitoa. Hoito
ympäristöllä ja hoitointerventiolla todettiin olevan suojaava vaikutus. 
Tanskassa syöpäpotilaiden itsemurhariskiksi todettiin 1,6-1,8 kertaa 
suuremmaksi kuin yleensä tanskalaisväestöllä. Sveitsiläinen tutkimus oli 
päätynyt samoihin lukuihin. Kipu ja fyysinen huononeminen sekä syö
vän metastasoituminen saattoivat lisätä itsetuhon lukujen määrää. Kui
tenkin riski on suurin ensimmäisenä vuonna diagnoosin toteamisen 
jälkeen. Syövän kivuliasta loppua pelätään; tämä pelko saattaa olla vai
kuttimena itsetuhoon. Kipu lisääntyy kyllä syövän edetessä, mutta 
tehokkaita kipulääkkeitä voidaan myös lisätä (Storm ym. 1992, 
1507-1512). 

Kuoleman kohtaaminen 

Kuoleman kohtaamiseen on tullut yksilöllisyyttä ja avoimuutta. Kuole
ma on vähemmän pelottava. Sitä sanotaan "pehmeäksi kuolemaksi", 
"lempeäksi kuolemaksi" ja se on kokemuksena rationalisoitavissa. Sai
raalapastori Hovikosken mukaan avoimutta on lisännyt erityisesti lää
kintöhallituksen yleiskirje kuolevien potilaiden hoidosta. Tätä aiemmin 
kuolemaa oli pidetty tappiona. Lääkäreillä saattoi olla jopa epäonnistu
misen tunne, kun potilas kuoli. Terminaalikäsitteiden luomisen jälkeen 
kuoleman ei tarvinnut enää olla tappio, vaan sille täytyi olla myös oi
keus. Hoitotoimet voitiin lopettaa, jos niistä ei ollut parantavaa tulosta. 
Yksilöille sallittiin myös lupa kieltäytyä hoidoista. 

"Tällöin kysymykseen tulevat hyvä perushoito: ravitsemus, puhtaus ja 
uni. Oireiden mukainen hoito voi kohdistua kipuihin, henkiseen hätään, 
ummetukseen, väsymykseen, ruokahaluttomuuteen, laihtumiseen, 
suuoireisiin, pahoinvointiin, huimaukseen ja iho-ongelmiin." (Tervo 1993, 
29). 
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Kuoleman pelko on ollut erityisesti fyysisen kivun pelkoa. Varhemmin 
potilaan kiputila saattoikin kuoleman läheisyydessä olla niin suuri, että 
tämä esti kuoleman käsittelyn sinänsä. Mutta nykyisin kipua voidaan 
tehokkaasti hoitaa, ja siksi itse tapahtuman käsittelyyn on enemmän 
mahdollisuuksia. Voimakasta kipua syöpä aiheuttaa terminaalivaiheessa 
noin 80 %:lle potilaista, aikaisemmassa vaiheessa vain 50 %:lle. Usein 
luullaan, että kaikilla potilailla on sietämättömiä kipuja. Kuitenkin kivu
liaista 80-85 % saa avun tavanomaisesta lääkehoidosta, 10-15 % hyötyy 
anestesiologisista erikoismenetelmistä ja vain noin 5-10 % jää ilman 
riittävää apua (Tervo 1993, 29). Kun tietoa tästä potilaalle välitetään, 
pelkokokemukset vähenevät. 

"Kun ihminen tietää, mistä on kysymys, olkoon terminaalipotilas, kun 
tietää, mistä on kysymys, niin erinäköiset kuvitelmat ja pelot tulee niin kuin 
kontrolliin kun tietää, mistä on kysymys ja mistä ei ole kysymys." (Ne
vasaari, osastonlääkäri) 

Potilaalla on tarve puhua kuolemasta, tarve muistella elämäntarinaa ja 
jakaa sitä jonkun kanssa. Potilaalla on myös tarve kysellä, mitä kuole
man jälkeen. Tämä tarve on Hovikosken mielestä ihmisellä aina ollut, 
mutta sitten on aikoja, jolloin kyky puhua on ollut erilainen. Myöskään 
institutionaaliset rakenteet eivät ole aina antaneet tähän mahdollisuuk
sia. Ei siis ole kyse uudesta asiasta, vaan palaamisesta vanhaan, jossa 
ihmiset avoimemmin suhtautuvat sekä syntymään että kuolemaan. 
Potilaat puhuvatkin nyt enemmän kuolemasta kuin aikaisemmin. Vä
hemmän on sellaisia potilaita, jotka torjuvat loppuun asti kuolemisen 
käsittelyn. 

Myös henkilökunnalla on avoimuutta puhua kuolemasta. Poti
laan ja omaisen selviytymiskykyä kuoleman kanssa lisätään kertomalla, 
miten kuoleman lähestyessä tulee menetellä. 

"Sen huomaa tässä kuoleman asiassa, vaikka tämä on näin totaalinen, 
että jos pystyy välittämään potilaalle semmoisen tunteen, että tietää, mitä 
tulee ja mitä tehdään missäkin tilanteessa, tilanne on jollakin lailla hallin
nassa, vaikka tämä tuntuu hirveältä varmastikin. Kyllä se rauhoittaa. 
Mulla on juuri perhe, jossa isä ja äiti hoitaa lastaan, jossa on vaikka mitä. 
Mutta jotenkin itse kokee, että on pystynyt semmoisen tunteen välittä
mään, että tässä tapahtuu tietyt asiat ja sitten toimitaan niin ja niin. Koko 
tilanne on hallinnassa. Niille saa sitä uskoa, että kyllä tästä selviätte ja 
tiedätte, mitä sitten tehdään." (Ojala, osastonhoitaja) 

"Aina kun rupeaa puhumaan, mitä tehdään sitten kun se kuolema tulee, 
niin moni saattaa sanoa, että sitä mä olen tässä miettinyt, että mitäköhän 
mä teen. Mutta ei oo kuitenkaan uskaltanut kysyä. Se tuntuu liian aralta 
asialta ääneen puhua." (Ojala, osastonhoitaja) 

Selviytyminen kuoleman kanssa ei kuitenkaan ole rutiininomaista, se 
vaatii aktiivisuutta. Eräs perhe oli valmistautunut erittäin huolehtivasti 
ja rakkaudella lapsen kuolemaan. Surun, syyllisyyden ja lamaantumisen 
ilmiöt jäivätkin täten vähemmälle. 
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"Ne kaikki oli vuoteen vierellä, kun se oli kuollut. Ne aikoivat kotona 
laittaa arkkuun. Mä uskon niin, että surutyöllä, surulla kuoleman jälkeen 
ei ole lamaannuttava ja syyllistävä vaikutus kun kerkiää tekemään. Ajatte
lin, että tämä tyttö kuuli tajuttomuuden läpi koko ajan, että isä puheli, et 
mä rakastan sua, sä oot mun rakas tyttö. Miten erilaiselta tuntuisi, jos 
olisi sairaalassa yksinään tai olisi viileät välit, vaikka olisi siinä lähellä, 
mutta olisi vihamielinen tunne. Se oli ihanteellisen rauhallinen. Siitä 
tiedon antamisesta koki palkitsevuutta." (Ojala, osastonhoitaja) 

Surutyöprosessia potilas käy terminaalivaiheessa, jos sairaus on todettu 
vasta silloin, mutta yleensä tässä vaiheessa potilas on jo kypsä kuole
maan. Hän on saattanut kärsiä niin kauan, ettei enää ole mitään suru
työtä. Kuoleman asioita on yleensä käsitelty sairastumisen alussa; silloin 
potilas jo huomaa, että on todella kuolevainen. Kuoleman läheisyydessä 
potilaan kanssa vain vietetään aikaa, muistellaan menneitä ja iloitaan 
jokaisesta päivästä, joita vielä on. 

"Jos on 20 vuotta sitten sairastunut, ensimmäinen sokki on ollut silloin. 
Sitten pikku hiljaa aste asteelta kypsyy, että on aika kypsä loppuvaiheessa, 
kun on ollut monenlaista vaivaa. On kärsinyt jo moneen kertaan. Ei 
mikään prosessi enää ala. Sitä vain, että voiko enää jaksaa. Ja on niin 
kuin tehnyt elämänsä aikana kaikki asiat selväksi." (Pänkäläinen, erikois
sairaanhoitaja) 

"Kyllähän ne potilaat, jotka ovat terminaalivaiheessa, puhuvat kuolemas
ta paljon. He sanovat, että he ovat käyneet sen läpi silloin, kun he ovat 
sairastuneet syöpään. He ovat unelman omasta kuolemattomuudesta 
haudanneet. Sitten he ovat huomanneet, että elämä jatkuu. Kun kuolema 
tulee lähelle, se on sitten erilainen, käyty jo läpi." (Ojala, osastonhoitaja) 

Potilasta rohkaistaan keskusteluun, sillä hän ei saata uskaltaa oma-aloit
teisesti tähän. Kuolemaa käsitellään kuitenkin vain silloin, kun potilas 
on valmis puhumaan siitä. Jos potilas uskoo elämän jatkumiseen eikä 
halua käsitellä kuoleman asioita, tätä toivoa ei häneltä riistetä, vaikka 
tilanteen realistiseen selittämiseen pyritään. Potilaalle annetaan aikaa 
kypsyä kuoleman käsittelyyn. Mutta kuoleman pelkoa ei turhenneta 
sokkivaiheen epärealistisuudessakaan, sillä on hyvä sairastumisen alus
sa käydä kuoleman asia läpi, mutta niin, että ymmärretään myös toivo 
parantumisesta. 

"Sekin on aika tärkeä, että siinä alkuvaiheessa kun ihmiselle sanotaan, 
että sulla on syöpä, se monelle vielä herättää sen ajatuksen, että tähän 
minä nyt kuolen. Toisaalta tuoda sitä toivon näkökulmaa, että tässä on 
vielä mahdollisuuksia ja on esimerkkejä siitä, että on parantunut. Mutta 
niin kun turhentaa sillä, että älä nyt ajattele sitä kuolemaa. Se on hyvä 
jonkun kohdalla myös siinä alussa käydä läpi, mutta niin, että siinä on 
taustalla koko ajan toivo ja ihan realistinenkin toivo parantumisesta, 
mutta jotenkin kohdata se, että minä olen kuolevainen." (Hovikoski, pastori) 

Kuoleman hakeminen syöpään sairastumisessa on ilmeisempää tänä 
aikana, kun elämän paine yleisesti on jännitteinen laman ja työttömyy-
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den tähden. Ihminen kestää vähemmän yhteiskunnallisen murrosvai
heen paineessa, ja kun lisävastoinkäymisiä tulee, niin kuolema saatetaan 
nopeasti nähdä vaihtoehtona kärsimiselle. Erityisesti nuoret ja lapsi
perheet ovat riskialttiita omaehtoisen kuoleman hakemiseen. Nuori, 
jolle elämä on vasta avautumassa, ikään kuin viedään kukkulan päälle, 
ja hänelle sanotaan, että katselehan nyt, tuolla on kaikenlaista. Nämä 
eivät sinulle enää kuitenkaan kuulu. Tämä tuntuu Hovikosken mielestä 
kohtuuttomalta. Toisaalta tämän ajan nuorissa on havaittavaa kypsyyttä ja 
voimaa. Eräs nuori oli todennut, että elämän ainoa tarkoitus ei voinut 
olla elämän pituus. Hänen mielestään jo 20 vuoden elämällä oli tarkoi
tus. 

Potilas kypsyy kuoleman kohtaamiseen vähitellen. Omaiset eivät 
pysy samassa tahdissa. Niinpä potilaan suru onkin surua omaisen su
rusta, kun häntä ei enää ole. Kokemisen tuskallisuutta voidaan kuiten
kin helpottaa keskustelemalla. 

"Miten siihen tulisi omaisen valmistautua, ettei se tulisi niin tuskalliseksi 
se kokemus?" (Haastattelija) 

"Kyllä mä ymmärrän, että ainoa mahdollisuus on se, että siitä voitaisi 
mahdollisimman paljon puhua, että sitä yhteistä elämäntarinaa jollakin 
tavalla käydään läpi, nauraa ja itkeä. Sitten tämä kristillinen vakaumus, 
että ei elämä pääty, kyllä se on iso voimavara sekä lähtijälle että jääville. 
Ajattelen, että on aika vaikea ihmisen loppujen lopuksi ajatella siihen 
ihan pudas ateistinen näkökulma, että lakkaisi olemasta totaalisesti. Se 
menee vielä silloin kun on hyvässä kunnossa ja voi pohtia näin, mutta 
sitten kun olen sen tilanteen edessä, niin on hyvin vaikea ajatella, että 
lakkaan olemasta, vaikka ei löytyisi mitään sen syvempää uskoa ja luot
tamusta, että mitä se on. Se on vain lisäväriä sille, että mitä se oleminen 
voisi olla. Sitä voi pohtia ja kysellä." (Hovikoski, sairaalapastori) 

Itse kuoleman kohtaaminen on pyhä kokemus, siinä ei ole enää sanoja. 
Odotetaan vain, koska on viimeinen henkäys. Hovikoski korostaa puhu
misen tarpeellisuutta kuoleman kohtaamisessa, että asiat ovat selvillä, 
kun kuolema tulee. Eräs aviopari oli siirtänyt keskustelua viimeiseen 
iltaan mutta sitten käynyt asioita yhdessä läpi. He olivat todenneet, että 
se oli heidän elämänsä raskain ilta, mutta myös heidän elämänsä hie
noin ilta. Avoimuus ja yksilöllisyys kuoleman kohtaamisen käsittelyssä 
on todellista surutyötä. Lähtijä ja jäävä ovat tämän kautta myös val
miimpia pääsemään surun yli. 

Yhteenveto 

Tarkasteltuani asioita sekä potilaiden että ammattilaisten näkökulmasta 
olen tullut siihen tulokseen, että syövän kokemus on arkipäiväistynyt. 
Eroja ammattilaisten ja potilaiden tulkinnoissa ei juuri ollut. Ammat
tilaiset olivat vain vähän enemmän kriisiä painottavia kuin potilaat. 
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Ymmärrän, että sekä potilaat kuin myös syövänhoidon ammattilaiset 
ovat omaksuneet uuden tavan jäsentää syövän kokemista. Syövästä 
tiedetään, ja tradition kriisikeskeisestä jäsentelytavasta luovutaan. Syö
pää määritellään tautitermein yksilöllisesti luonnollisena tavanomaisena 
vakavana sairautena. Muutosta kokemisen medikaaliseen rationalisoimi
seen on havaittavissa. Sairastumisesta puhutaan perheessä, yhteisössä ja 
sairaalaympäristössä. Syövän ja kuoleman avoimen käsittelyn todetaan 
edistävän kokemuksellista hyvinvointia. Surutyöprosessin asemasta 
kiistellään: se sijoitetaan ammattilaisten taholla terminaalivaiheeseen, ai
kaan, jolloin hoidoilla ei enää ole parantavaa merkitystä ja yleensä kuo
leman läheisyyteen. Toisaalta ajatellaan, että jäsentelyprosessi sairauden 
alussa korvaa surutyön, sitä ei ole enää terminaalivaiheessa. Kokemus 
ymmärretään yksilölliseksi sairauden, iän, elämäntaustasuhteiden ja elä
mäntilanteellisten tekijöiden mukaan. Kollektiivinen tietämättömyys ja 
kriisikokeminen ovat vähenemässä. Kollektiivisuutta saattaa nyt puoles
taan ilmentää se, että syöpä ikään kuin arkipäiväistyy, standardoituu, 
tulee tutuksi tavanomaiseksi taudiksi, joka yhä yleisemmin ei enää 
aiheuta suunnatonta pelko- tai kriisikokemusta. 



10 KOKEMISEN NORMALISOITUMINEN 

Viimeaikaisissa psykososiaalisissa tutkimuksissa on alettu yhä enem
män todentaa syövän kokemisen arkipäiväistymistä, dramatisoimisesta 
luopumista ja kokemisen normalisoitumista. Näissä kokemuksellisen 
terveyden edistämisen aspekteissa stressikuva on lähes kokonaan ka
donnut, ja puhutaankin syövän tavanomaisista haittatekijöistä. Eräässä 
tutkimuksessa (lrvine ym. 1991, 1116) todetaan, että suurin osa naisista 
ei koe pitkäaikaista emotionaalista stressiä. Noin 20-30 % kokee kyllä 
jonkinlaista elämänlaadun huononemista roolien menetyksen, toimin
nallisen kyvyn heikkenemisen ja sosiaalisten suhteiden ongelmallistu
misen johdosta. Mutta kun tauti saadaan hoidetuksi, tilanne vakiintuu 
ja psykososiaalinen sopeutuminen paranee. 

Normalisoituminen tässä tarkoittaa sitä, että syöpä ei ole enää 
tradition kuvan mukaisesti tuntematon, parantumaton, pelottava eikä 
masentava vaan siitä tiedetään, ja se voidaan kokea normaalina ta
vanomaisena hoidettavana ja paranevana tautina. Varhaisina aikoina syöpää 
saatettiin ajatella jopa yliluonnollisena taudin luonteen ja syytekijöiden 
tuntemattomuuden tähden. Kasvaimella on ajattomuuteen viittaava 
kasvuvoima, ellei joku sitä tuhoa. Kun hoitokeinoja ei juuri ollut, syöpä 
saattoi kasvaa valtavaksi möykyksi, ennen kuin potilas kuoli, ja siten 
herättää maagisuuteen viittaavaa kummastusta. Tradition mystinen 
tietämättömyys ja dramaattinen kriisikokeminen on nyt suurelta osin 
kadonnut. Syöpää pyritään myös tietoisesti normalisoimaan tehostamal
la hoitoa, tiedon välittämistä ja potilaan selviytymistä. Eräässä Belgiassa 
tehdyssä tutkimuksessa (Razavi ym. 1992, 1869-1970) todetaan, että 32 
kuukautta diagnoosin jälkeen useimmat potilaat (lymfoma) olivat va
pautuneet syövästä eivätkä enää saaneet hoitoa. Varsinaista masennusta 
ei ollut, mutta jotkut kyllä kärsivät vielä energian puutteesta (31/90), 
ärtyvyydestä (22/90) ja väsymyksestä (19 /90). Muistin ja ajattelun huo-
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nonemista oli myös ilmennyt (30/90). Diagnoosin jälkeisessä vaiheessa 
pelkotiloja ja depressiivisiä sairauksia tai molempia ei myöskään ollut 
kovin paljon (23,3 %). Jonkinasteista pelko- ja masennustilaa oli vain 
noin yhdellä kolmasosalla tutkituista, ja 63,2 % oli ilman minkäänlaista 
psykologista stressiä. 

10.1 Hoidettavuuden tehostuminen 

Seuraavassa tiivistelmänä kahden ammattilaisen näkemys kokemisen 
arkipäiväistymisestä. Nämä ilmentävät selvästi syövän kokemisen uutta 
jäsentelytapaa. Lääkäri Taimi Vanaselja verratessaan Suomen potilaiden 
kokemuksia Viron potilaiden kokemuksiin on todennut työssään seu
raavaa. Virossa, jossa hoidollinen ja psykososiaalinen kehitys on lähes 
alkuvaiheessa, potilaalla on ikään kuin harmaa murheellinen leima. 
Kriisistä ja masentumisesta tässä ei varsinaisesti ole kyse. Mutta toisin 
kuin Suomessa, jossa potilaat ovat iloisia, puheliaita ja tietävät asioista, 
he ovat hiljaisia, vakavia ja tietävät asioista vähän. Suomessa potilaat 
ovat kertoneet, että alussa tuntuu pahalta, mutta sitten sopeutuu. Suru
työ on hänen mukaansa sijoitettu väärään ajankohtaan. Potilas diagnoo
sin kuullessaan pelästyy, mutta pelästys menee pian ohi. Surutyö kuuluu 
terminaalivaiheeseen, sillä niin kauan kun hoitoja annetaan, on toivoa. 

Aluksi on siis sokkikokemus, jolloin pelästytään, miten tässä 
käy. Silloin potilas ei saata kuulla eikä nähdä, ja sitten aletaan pohtia, 
miksi sairastuttiin, onko altistus perinnöllisistä vai elämäntavoista joh
tuvaa. Kysymyksiä esitetään, ja kun niihin saadaan vastaus, tilanne nor
malisoituu, palaa ennalleen. Tämä prosessi on kestoltaan pitempi tai lyhy
empi yksilöstä riippuen. 

"Niitä on ihan pieni prosentti, jotka on todella masentuneita. Kyllä kun 
menee sinne syöpäsairaalaan tai poliklinikalle, kyllä täälläkin joskus, että 
on semmoinen ikävän näköinen ja murheellinen, mutta siellä yleensä on 
semmoinen leima. Se on ihan huomattava, pitkänaamaisia yleensäkin ja 
erittäin harva on iloinen, että hyvää päivää, kun tulee sisälle. En sanoisi 
sitä masennukseksi, mutta jokin harmaa leima se on. 

Mä on kuullut tämmöistä, että kyllähän se alussa pahalta tuntuu ja että 
kyllä tässä on sulattamista ja tämmöisiä lauseita. Joku on kertonut sem
moisia vähän niin kun tuntemisiakin, että monta yötäkin valvonut, mutta 
kyllä se nyt menee, että tämmöisiä on maksimi. Et erittäin hyvin sopeutuu 
ihmiset. 

Surutyö, se on väärä ajankohta. Eihän se ole silloin se surutyö. Se on niin 
kuin äkkiä pelästyy, säikähtynyt, mut sit se menee ohi. Sit se voi olla kun 
todella alkaa terminaalivaihe, silloin saattaa olla se surutyö. Silloin on 
niin kun se toivo loppu. Täälläkin huomaa monta kertaa, että kun hoitoja 
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annetaan, vaikka se on huonossa kunnossa, mutta niin kauan kun se 
vielä niitä hoitoja saa, että sillä on se toivo, ja sitten kun sanotaan, että 
nyt on pakko ruveta, että ei varmaan enää pystytä. Sitten, ett mites mun 
nyt käy, ett selviikö siinä, että sitten siinä on se vaihe. Se on se säikäytys, 
melllähä.n on kaikenlaisia tilanteita, mis8ä me suiki:ihdcti:iän. 

Voishan joku toinen tauti olla. Monta kertaa käy, ett miksi minä sairas
tun, miksi minä. Mutta ei se ole vuosia eikä kuukausia, se on se ensim
mäinen tutkimuksen aika. Joku sanoo, mä tupakoin, et onks tämä tupa
koinnista tai työstä. Onks kun mun omaisilla ollu, onks tämä perinnöl
listä ja periikö minu lapseni. Täähän on ihan normaalia, eihän tämä oo 
mitään, kun ne on saanut vastauksen. 

Se on se sakki, milloin ei kuule eikä nämä oikein vielä kunnolla, sitten on 
se ajattelun ja pohtimisen vaihe. Mä jakaisin sen ihan kahteen vaiheeseen. 
Sitten alkaa jo normaali. Sit nämä saattaa olla vähän pitempiä tai lyhyem
piä, se tietysti riippuu siitä potilaan psyykestä itsestään ja mimmonen 
hänen kotiolonsa on ja kaikkee." 

(V anaselj a, osastonlääkäri) 

Toinen kertomus, joka vahvistaa kokemisen arkipäiväistymistä ja uuden 
jäsentelytavan oppimista, on itse sokkikokemisen käsittelyä. Potilas 
saattaa lamaantua niin, että hän ei tiedosta, mistä on kysymys. Hän ei 
saata myöskään kuulla tai ymmärtää, mitä puhutaan. Kuitenkin potilas 
on rauhallinen, ei näytä ahdistuneelta eikä masentuneelta. Käyttäyty
minen ei myöskään muutu. Jonkin ajan kuluttua tilanne tiedostetaan, ja 
silloin tapahtuman käsittely alkaa. Hoitoprosessin aikana kokemus 
yleensä normalisoituu kun taudista ja hoidoista saadaan tietoa. 

Potilas ei tiedosta ... 

"Tiedostaako potilas, että hänellä on syöpä, jos se on kerrottu, vai kiel
tääkö hän sen?" (Haastattelija) 

"Hän ei tiedosta sitä, niin ei käyttäytyminen muutu. Se on kuin kävellään 
tietä tasasesti ja sitten kun tulee paha sairaus, niin on vähän kuin mont
tuun putoisi. Ennenkö ihminen pääsee normaalille suoritustasolle, niin 
siinä pitää hyväksyä se sairaus ja siinä on monennäköisiä keskusteluja. 
Sen jälkeen vasta ne voimat voi sinne paranemiseen suunnata." (Perko, 
ylihoitaja) 

vaikka tietää ... 

"Minusta tuntuu, että ne tietää sen. Eihän ne voi mitenkään sitä unohtaa, 
että joku sanoo, että sulla on syöpä. Mutta ne ei sano sitä, ne ei myönnä 
sitä. Jos joku kysyy, sanovat, että ei ole." (Haastattelija) 

"Tai sitten ne ajattelee, että jos siinä on väärä di<1gnoosi, että ei voi olla 
totta." (Perko, ylihoitaja) 

koska lamaantuu ... 
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"Kun... sairastui. Hän joutui olemaan sairaalassa leikkauksessa. Hän 
kertoi, että ei muistanut yhtään sen jälkeen kun sai tiedon, että hänessä 
on syöpä, että kuka siellä oli käynyt ja mitä oli tehty. Mekin käytiin 
siellä, niin hän puhui ihan normaalisti. Käytiin kanttiinissa kahvilla eikä 
siinä mitään hämmennystä ollut. Et kuinka sitä lamaantuu." (Perko, 
ylihoitaja) 

ja pelästyy ... 

"Voi olla, että se on niin suuri pelästys, ettei sitten enää." (Haastattelija) 

"Ihminen ei ollut yhtään ulospäin ahdistunut, ihan normaalisti aivan kes
kusteli minulle." (Perko, ylihoitaja) 

mutta ei ahdistu eikä masennu ... 

"Joo, tämä voi selittää, että ei siinä sitä ahdistusta tai masennusta ole, vaan 
se on se semmoinen pelästys, joka vie sen tajunnan tavallaan." (Haastat
telija) 

vaan toimii normaalisti. 

"Niin, hän ei muistanut, kuka häntä kävi kattamassa, kuinka monta 
päivää hän oli, kaikki meni lukkoon. Hän varmaan selkäytimellä toimi 
normaalisti. Mä olen kuule monta kertaa ajatellut samaa, että jos ihminen 
on surullinen ja murheellinen, se näkyy ulospäin. Ihan hän järkevänä 
eikä mitenkään, että hänellä olisi ollut ongelma." (Perko, ylihoitaja) 

Kokemisen normalisoitumisen jatkuva edistäminen on Hollebin mukaan 
lähinnä onkologien tehtävä. 

"The more we educate people about cancer, the more it will come out of 
the closet. Less and less will there be a cry of anger and resentment 
against the heavens or fate; the "Why me? or the "Why has God done 
this to me?" syndrome will fade. That sense of shame and self-blame 
when cancer strikes will lessen, and cancer will be looked upon as an 
illness like any other, not as a social disgrace or stigma." (Holleb 1991, xii). 

"Oncologists are designing treatment so that patients can live with dignity 
and respect, not merely exist. Moreoften, the patient is being given what 
I like to call an "ego prosthesis." In the future, there will be greater and 
more apen communication about cancer between patients, families, and 
physicians; more truth telling, fewer charades and conspiracies of silence." 
(Holleb 1991, xii). 

Jotkut ammattilaiset ovat ottaneet syovan kokemisen normalisoimisen 
valistustyönä jopa elämäntehtäväkseen. 

"Maalla syöpä on semmoinen sana, sitä peitellään, siitä ei puhuta. Jos 
vaan huhu kertoo, että siinä on syöpä, niin kyllä ne ihmiset kokee, että 
he on leimattu. Ja sitten tämän talon sisällä kun mä on muuttanut tuolta 
sisätautipuolelta, että kuinka mun täytyy tehdä kauheasti päinvastaista 
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kampanjaa. Mä puhun, että syöpä on niin kuin mikä muu sairaus. Kun 
ammatti-ihminen on, on nähnyt kaikkia sairauksia, niin kyllä mä en sen 
pahempana pitäisi kuin mitään muuta sairauttakaan. Mä olen tämä lähetti
läs, että elämäntehtäväksi oikein olen ottanut, että aina oikein tuohistuu 
kun joku rupee tuollaiseen." (Pänkäläinen, erikoissairaanhoitaja) 

Jos syöpää käsitellään kriisinä, se saa psyykkisen kokemisen luonteen, 
jolloin terapeuttisia tukitoimia tarvitaan. Mutta kun syöpää käsitellään 
tavanomaisena sairauskokemuksena, se saa arkipäiväistyvän realistisen 
kokemisen luonteen. Erityisterapiat saattavat jopa uusintaa syövän 
psyykkisen kokemisen mystistä luonnetta. 

"Voi olla, että tähänastiset valistus- ja tukitoimet ovat saattaneet uusintaa 
syövän myyttistä kuvaa, mutta nyt mystisyydestä pyritään vapautu
maan." 

"Eikä siinä ole semmoinen tunne, että mä on terapiassa. Sitä tulee niin 
kuin rohkeammaksi joka suhteessa kun jostakin päin aletaan." Siihenhän 
me opetetaankin, elää normaalia elämää tai täyttä elämää loppuun saakka." (Oj
ala, osastonhoitaja) 

Taskinen on sitä mieltä, että kokemisen normalisoiminen terveyden 
edistämisen tehtävänä on kaikkien syövän ammattilaisten velvollisuus. 
Päämääränä on tehdä syövästä tauti tautien joukossa. 

"Miten potilaat ovat mielestänne kokeneet sairautensa? 1950-luvulla ei 
varmaan syövästä vielä paljon tiedetty, ei kai silloin syövän pelkoakaan 
ollut?" (Haastattelija) 

"En tiedä sitä, kyllä sitä valistustyötä on jonkun verran tehty jo silloinkin. 
Mutta kyllä sitä on voimakkaasti lisätty." (Taskinen, ylilääkäri) 

"Minulla on nyt kuva terveyskasvatuksesta - ennen puhuttiin valistus
työstä, nyt puhutaan terveyskasvatustyöstä se liitetään terveyden edistä
miseen kaikin puolin ja meillä on ollut semmoinen päämäärä, että teh
dään tästä syövästä tauti tautien joukkoon, että se ei ole mikään erilainen 
tauti kun muut. Mutta kyllä se toisaalta on erilainen tauti. Ei se ole sitten
kään samanlainen tauti. Et siinä on vähän niin kuin kaksi puolta asiassa 
kyllä." 

"Toisaalta syöpäjätjestöt on ajamassa tiettyjä erikoisetuja syöpäpotilaalle. 
Se niin kuin osoittaa, että se on jollakin lailla erikoinen sairaus. Jos se 
olisi täysin tavallinen tauti tautien joukossa, niin miksi sitä pitäisi erikoi
sesti tukea." (Taskinen, ylilääkäri) 

"Minäkin olen itse ihmetellyt, vaikka mä olen itsekin ollut tämmöistä ter
veyskasvatusvalistustyötä tekemässä, et siihen ei pitäisi suhtautua tämmöi
sellä taianomaisella uskalla, et kun syöpä tulee, että sille ei mitään voida. 
Siinä mielessä se on niin kuin muutkin sairaudet et se on hoidettavissa ja 
parannettavissa. Että mitä aikaisemmin todetaan sen parempi et sitä ei 
pidä niinkuin sillä lailla pelätä, että kun se tulee, niin sitten ei tehdä mi
tään." (Taskinen, ylilääkäri) 
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"Vaan kyllä se on vakava tauti ja siihen pitää suhtautua juuri sillä lailla, 
että hakeutuu tutkimuksiin ja mahdollisimman pian hoitoihin, koska sil
loin voidaan aina vain helpommin hoitaa. Mutta en tiedä, onko se sitten 
loppujen lopuksi potilaiden kohdalla. Kun lukee näitten potilaiden kirjoit
tamia kirjoja ja muita, niin kyllä se hirmuinen sakki on jokaiselle. Silloin 
kun se tulee, vaikka en tiedä, mistä johtuu, että jotkut ei koe sitä niin 
hirmuisena kun toiset, et onko se heidän jonkinlaista yksinkertaisuuttaan 
tai että ne kertakaikkiaan vahvasti kieltää sen." (Taskinen, ylilääkäri) 

Jonkin verran ristiriitaa kokemisen normalisoitumisen käsityksissä 
kuitenkin on, sillä sokkikokemus sairastumisessa on Taskisen mielestä 
aina, mutta potilaskertomusten mukaan sitä ei ole aina. Eikä tämä joh
du siitä, että potilas kieltää syövän yksinkertaisuuttaan, vaan siitä, että 
syöpää voidaan hoitaa, ja se tuo turvallisuutta, joten pelkokokemuksia 
ei silloin saata yksinkertaisesti olla. 

"Ja tämä tutkimusedistys ja hoitomahdollisuuksien parantuminen. Joka 
puolella maata voidaan hoitaa korkeatasoisesti syöpää. Kyllä se varmasti 
tuo turvallisuutta. Sanotaan, että kun se todetaan, niin se hoidetaan ja 
sillä sipuli. Aika monet sanoo, että minulla on ollut syöpä, mutta ei oo 
enää, se on hoidettu ja sillä siisti." (Taskinen, ylilääkäri) 

Parhainta kokemisen normalisoimista onkin tieto sairauden hoidetta
vuudesta. Kun potilas tulee pelokkaana vastaanotolle ensimmäistä ker
taa, eniten häntä rauhoittavat lääkärin rohkaisevat sanat: tauti voidaan 
hoitaa ja se myös paranee. 

"Kun potilas ilmestyy pelokkaana ensimmäistä kertaa, on suurin rauhoit
tava tekijä monen ollessa hyvin epätoivoinen kun niille kertoo, että 
nythän tässä ihan turhaa hätäillään. Tämä on tauti ja jos me saadaan hoitaa 
sillä ja sillä tavalla, niin tämä tauti paranee täysin. Silloin ne sanoo, että 
'ai niinkö'. No, sittenhän tässä ei ole mitään. Siihen loppuu tiedottamisen 
tarve. Tämä neljä viisi viikkoa ollaan pinteessä, tämä on vähän erilaista, 
sitten se loppuu." (Jakobsson, ylilääkäri) 

10.2 Dramatisoimisesta luopuminen 

Potilaat osaavat jäsennellä kokemusta yhä paremmin hoidon ohjaustoi
rninnan lisääntyessä, mutta on joukko potilaita, jotka tarvitsevat erityi
sesti terapeuttista ohjausta. Näitä ovat 

- vaikeassa akuuttielämäntilanteessa olevat
- nuoret aikuiset
- ne, joilla tauti on todettu viime vaiheessa.
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Syövänhoidon ammattilaiset käyvät potilaan kanssa keskusteluja, jopa 
terapeuttisia keskusteluja, mutta joskus tarvitaan psykiatristakin apua. 
Yleensä kuitenkin hoidon tavanomainen tieto ja ymmärtävä myötäelävä 
keskustelu sekä kuuntelu riittävät. 

"Eihän me olla mitään terapeutteja, et jos olisi kriisi tarvis ola terapiaa. 
Vaan ihan normaalilla tiedonannolla ja semmoisella myötäelävällä kuun
telulla ja semmoisella ihmisen tasolle asettumisella." (Ojala, osastonhoita
ja) 

Syöpään sairastumista nimitetään kyllä usein kriisiksi. Kriisi on kuiten
kin monimerkityksinen. Se tarkoittaa psyyken kokemuksellista epätasa
painoista tilaa. Se voi myös vaikeuttaa toimintaa. Merkitykseltään kriisi 
voi olla traumaattinen kriisi, kehityskriisi, elämänkriisi, elämänmuutos
kriisi, tavanomaistunut kriisi, haitta, riski, uhka ja ongelma. 

Traumaattinen kriisi on syvä psyykkinen kokemus, jonka kesto on 
pitkäaikainen. Se sisältää surutyöskentelyn aineksia sekä henkistä ja 
fyysistä epätasapainoisuutta. Potilas tarvitsee tällöin yleensä psykiatrista 
apua. Traumaattista kokemista selittää usein aiempi depressio. Psykiat
rista apua tarvitaan kuitenkin melko vähän, siksi kokemus ei olisikaan 
traumaattinen kriisi. 

"Minä ajattelen, että se ei ole välttämättä traumaattinen kriisi vaan kriisi, 
jonka kautta voi ruveta miettimään ja jäsentämään elämää. Onhan se 
joillekin traumaattinen. Mä olen ollut täällä kymmenen vuotta, mutta en 
ole monta kertaa psykiatria nähnyt." (Ojala, osastonhoitaja) 

"Mikä sitten aiheuttaa näillä sen syvän kokemuksen? Joillakin olen huo
mannut taustalla jo aiempia psykiatrisia oireita muista syistä." (Haastatte
lija) 

"Sehän on selvä, jos on depressio, niin vaikeammin selviää. Mutta ihmi
sillä on erilainen tapa selviytyä ongelmista yleensä. Mutta en muista kuin 
yhden naisen ja yhden miehen, jotka meni psykoosiin. En muista taustaa. 
Tämä mies odotti kuolemaa ja alkoi näkemään painajaisia, et hämärtyi se 
todellisuus. Mutta potilaita, jotka olisi juuri sairastuneet, ei." (Ojala, osas
tonhoitaja) 

Sädesairaalassa on ollut jo pitkään käytäntönä antaa potilaan kertoa 
tunteistaan ja kokemuksistaan. Tämä sinänsä on jo terapeuttista. 

"Meillä on ollut jo ainakin viisi kuusi vuotta tapana antaa siinä tullessa 
tilaa puhua tunteista. Se mekin ollaan täällä tajuttu, että ei me tarvita mi
tään terapioita et kun me annetaan ihmisille tilaa." (Ojala, osastonhoitaja) 

Elämänmuutoskriisi on tavanomainen elämään kuuluva asia. Syöpä on 
yhteiskunnassamme melko yleinen, kuka tahansa voi sairastua syöpään. 
Tämä luo kokemiseen tavanomaisuutta. Kun syövästä yleensä paranee, 
tämä antaa arkipäiväisen ohimenevän kriisin luonteen. Mutta elämän-
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kulku myös muuttuu, esimerkiksi työ- ja toimintakyky saattavat heiken
tyä, jolloin elämänasenteita voidaan joutua tarkistamaan. Osastonhoitaja 
Tammelinin mielestä syöpäänsairastumiskokemus oli ennen traumaat
tinen, mutta muutosta on tapahtunut. Muutos näkyy 1980-luvulta, kun 
vapaus käsitellä syöpää ja potilaiden kokemuksia lisääntyi. 

"Kyllä se varmasti näin on, että se oli silloin alkuaikoina tällainen trau
maattinen. Ja siihen sopi tämä surutyöskentely. Kyllä se alkaa lieventyä 
siinä tämän kymmenen vuoden sisällä, 1980-luvulla. Siitä se alkoi minun 
mielestä konkreettisesti se vapautuminen. Siihen tarvittiin asiaan tarttu
minen ja käsittely. Sitten se oli hirmu helppo soittaa omaisille ja kertoa 
potilaan tilasta." (Tammelin, osastonhoitaja) 

Kriisinä syöpä voi olla myös riski, uhka elämän normaalina jatkumiselle. 
Riskistä selviytymiseksi tarvitaan erilaisia keinoja: luovaa kykyä, tietoa 
ja taitoa, joiden avulla käsitellään ongelmia aiheuttavia tilanteita (Vertio 
1992, 41). Syöpään sairastuminen ei välttämättä ole suurin riski elämäs
sä. Erään englantilaisen tutkimuksen mukaan naimattomuus oli miehel
lä suurin riski, sillä se vähensi elinpäiviä eniten, liki kymmenen vuotta. 
Syöpä oli vasta kuudennella sijalla (Vertio 1992, 43). Nykyisin syövän
hoidossa ei puhuta kriisistä vaan ongelmasta. Ongelma määritellään ja 
sen hoitamiseksi asetetaan tavoitteet sekä keinot. Esimerkiksi ongelma: 
potilas vaikuttaa pelokkaalta; tavoite: pelon syyn selvittäminen ja pois
taminen; keinot: keskustelu ja potilaan ohjaus. 

"Mä luulen, että se on jostakin kirjasta opittua tämä kriisitietous, että sitä 
vaan kaupitellaan. Koulussa puhutaan siitä ja muuta. Tavallinen kansa
lainen, joka on itse syöpään sairastunut, ei tiedä kriisistä mitään. Meillä
kin emme ajattele mitään kaavoja. Voimme verrata omaan elämäämme ja 
ajatella, että joku päivä on toisenlainen, toinen toisenlainen. Ei ajatella, 
että toi menee tuossa ja tuossa vaiheessa. Mutta kyllä täytyy ammatti
ihmisten tietää, jos on tällainen shokkivaihe, tietää, että potilas ei pysty 
ottamaan enempää tietoa." (Pänkäläinen, osastonhoitaja) 

Kriisikäsite onkin tavanomaistunut. Puhutaan kriisistä, vaikka tarkoite
taan tavanomaista haittaa. Tavanomaistunut kriisi kuvaa subjektiivista 
huolta elämän ennakoitavuudesta, merkittävyydestä, jatkuvuudesta ja 
selviytymisestä. Syöpää nimitetään tavanomaisesti kriisiksi, vaikka ei 
olisikaan kyse kovin dramaattisesta kokemuksesta vaan haitasta, jota 
syöpä aiheuttaa selviytymiselle. Tapahtumalle annettu merkitys ja tapa 
reagoida ovat tilanteen hallinnan perusvälineitä. Kokemus voi olla sen 
mukaan erilainen: elämisen loppu, taistelun alku, vetäytymisen mahdol
lisuus, trauma, kriisi, tavanomainen elämäntapahtuma tai ongelma 
ongelmien joukossa. Syövälle annettava merkitys voi olla myös tär
keämpi kuin tosiasiallinen tilanne. Potilas on jopa kokenut olevansa 
tapahtuman ulkopuolinen tarkkailija - sivusta katselija. 

Syövän kokemisen darmatisointia oli erityisesti 1970-luvulla, 
mutta sitä on havaittavissa vielä tänä päivänä. Saattaa olla, että psy
kiatrien tai lehdistön kriisimääritelmät ovatkin dramatisoituja. 
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"Potilaiden kokemisena syöpä ei ole sitä, mitä yleisesti ajatellaan. Kun 
potilas sairastuu, niin toki se on shokki, mutta siitä selviydytään nopeas
ti. Sairastumiskokemusta selitettiin erityisesti 70-luvulla surutyöskente
lyteorialla. Nämä teoriat tulivat enemmän psykiatrian puolelta. Tutki
muksissa tullaan useimmiten siihen tulokseen, että potilas selviytyy 
hyvin." (Haastattelija) 

"Se voi ollakin aika mielenkiintoinen, että psykiatrit on ehkä dramatisoineet 
sitä asiaa ja surutyötä ja kaikki tämä, joka käydään voimakkaana läpi, 
jossa on hyvin erilaisia vaiheita. Meillä on tutkittu rintasyöpäpotilaitten 
sopeutumista tähän asiaan hyvin perusteellisesti. Me alettiin kymmenen 
vuotta sitten semmoinen tutkimus, jossa on sekä psykiatri, että psykoa
nalyytikko ja meitä onkologeja mukana ja meille tuli erilainen käsitys 
koko hommasta kun näillä psykiatreilla." (Taskinen, ylilääkäri) 

"Se voi olla hyvinkin näin, koska meidän näkemys oli ihan samanlainen. 
Tutkimus psykoanalyysina koettiin ahdistavana. Psykoanalyytikon näkö
kulma on niin erilainen. Me sanoimme, että otetaan pieni tuumori ja iso 
tuumori, niin ne sanoivat, että se ei ole mikään lähtökohta, vaan mikä 
niiden luonne on. Eli mitä luonnetyyppiä otetaan mukaan. Heille oli 
myös tärkeää, oliko kyseessä oikea vai vasen rinta. Se johtuisi siitä psyy
kestä, kumpaan rintaan se tuli. Ne käänsi kaikki asiat ihan nurin päin, että 
me oltiin ihan ihmeessä." (Taskinen, ylilääkäri) 

"Nämä psykiatrit dramatisoivat sitä ja sitten kun ne alkoi kaivella kaik
kia asioita, niin potilaat ainakin osa kieltäytyivät ollenkaan menemästä sinne 
psykiatrian puheille ja piilotteli itseään kun niitä piti tavata." (Taskinen, 
ylilääkäri) 

"Mutta ei se millään tavalla traagiselta tuntunut elämä sairaalan sisällä 
tuossa mielessä. Ehkä on välivaiheita ollut, jolloin syövästä on puhuttu 
enemmän kirjallisuuden kautta tiettynä - että jos kohtalokas loppu halu
taan kirjalle, luodaan ihmiselle syöpä. Minulla on se mielikuva, että 
ihmisillä on enemmän sellaisia mielikuvia, että huomattava osa syöpäpo
tilaista voi hyvinkin pitkään elää normaalia elämää." (Rekonen, ylifyysik
ko) 

Syövänhoidon ammattilaisten keskuudessa dramatisoimisesta on kui
tenkin luovuttu. Potilaan ja omaisen ohjausprosessissa välitetään realis
tista tietoa sairaudesta ja sen hoidettavuudesta. Tällainen tieto vapauttaa 
myyttisestä tietämättömyydestä ja kriisikokemisesta normaaliin sairauskoke
miseen. 

"Olemme tulleet siihen tulokseen, että hoidonohjaus on tärkeä. Omahoi
tajat alkaa entistä enemmän nykyisin siihen paneutua. Lääkärit kertovat 
potilaalle sairaudesta ja hoidoista. Niistä puhutaan avoimesti. Tällainen 
perusohjaus saattaa auttaa heitä enemmän kuin, että siitä tehdään psyko
loginen asia kokemuksena. He selviävät jo tämän tiedon ja ohjauksen 
avulla." (Haastattelija) 

"Kyllä se sillä lailla on, et siitä puhutaan luontevasti ja osastollahan on 
tämä syöpäpotilaan hoitotyö valtavasti kehittynyt viime vuosina, täm
möinen yksilöhoito ja omahoitajasysteemi." (Taskinen, ylilääkäri) 
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Merkittävä kokemisen normalisoitumisen vaikutin onkin se, että syö
västä puhutaan asiallisemmin, avoimemmin, rehellisemmin ja luonte
vammin kuin aikaisemmin. 

"Potilaat ovat viime aikoina itsenäistyneet niin, että pystyvät hallitse
maan syöpäkokemuksen." (Haastattelija) 

"Nyt puhutaan siitä, että potilas tulee ottaa mukaan päätöksen tekoon ja 
niille pitää kertoa enemmän ja niille kerrotaan enemmän tosiaan. Kun on 
paljon asioista puhuttu jo vuosikausia, niin sitä tietoa on ja sitä taustatietoa 
heillä muutenkin paljon enemmän kun aikaisemmin." (Taskinen, ylilää
käri) 

Toisaalta psykiatrian ammattilaisten käsitys voi olla edelleen, että syö
päsairaalassa hoidetaan vain kehoa ja että psyyke unohdetaan. Todelli
suudessa potilaan psyykeä hoidetaan samalla kun tautiakin. Syöpää ei 
kuitenkaan surullisteta, sillä silloinhan kukaan ei jaksaisi elää. Syöpää ja 
kuolemaa käsitellään positiivisesti selviytymisen mielessä. 

"Se on vielä ristiriita-asenne, niin kuin ylilääkäritoirnikunnassa huomaa 
niitten psykiatrien kanssa. Ne sanoo, että te hoidatte vaan niitä ruumiita, 
me hoidamme ihmistä kokonaisuutena tai sielua. Mutta täytyy aina 
muistaa, että pelkät sanat ei syöpää synnytä eikä pelkällä höpäjämisellä syöpä 
parane. Joitakin hoitoja täytyy olla konkreettisesti." (Jakobsson, ylilääkäri) 

"Jos vain synkimmän mukaan kaikki puhuttelisivat, eihän kukaan jaksa 
elellä. Kyllä jotakin positiivista pitäisi nähdä ja ymmärtää, että kaikkihan 
sitä joskus kuollaan, eihän se niin tavaton asia ole. Jotkut elää 50-vuoti
aaksi, jotkut elää 100-vuotiaaksi, jotkut kuolee jo alle vuoden. Monenlai
set tiedot tulee siltä samalta tiimiltä, joka sitä hoitaa. Ei siihen lähdetä 
psykiatria puuhaamaan, että nyt tällä on syöpä, et nyt tarvittaisi psy
kiatrin apua." (Jakobsson, ylilääkäri) 

Kaiken lähtökohta on kuitenkin se, että syöpää voidaan parantaa. Tieto 
tästä on potilaalle tärkeintä. Ja loppujen lopuksi vaiheita saattaa ollakin 
vain kaksi: sokkivaihe ja rationalisoimisen vaihe. Sen jälkeen alkaa nor
maali vaihe. 

"Kyllä minusta se on vähemmän merkityksellistä, missä vaiheessa se on. 
Että jos niitä vaiheita on, ne seuraa toistansa ja tärkeintä on se, että tämä 
on paraneva tauti ja että kun nämä vaiheet on loppu ja hoidot loppu, niin 
potilas palaa normaaliin yhteiskuntaan." (Jakobsson, ylilääkäri) 



176 

10.3 ltseosaamisen vahvistuminen 

:Eksistentialistisen ihmiskäsityksen mukaan ihminen on vapaiden valin
tojensa summa ja radikaalisti eli asenteellisesti vapaa. Tilannetta ei voi 
aina valita, mutta suhtautumisen tilanteeseen voi valita. Auttamistyössä 
pyritään tuomaan ihmisen nähtäville realistinen tilanne ja herättämään 
normalisoivia muutospyrkimyksiä sälyttämällä kuitenkin lopullinen 
vastuu yksilölle itselleen. 

"Miten potilasta tuetaan itsenäisyyteen?" (Haastattelija) 

"No, sillä lailla, ettei kaikkea tehdä potilaan puolesta, minkä potilas voi 
itse tehdä. Niin ettei jokaiseen pieneen ripaukseen kiinnitetä huomiota ja 
aleta hoitaa. Ja laiteta sukkia jalkaan semmoiselle potilaalle, joka yksin 
asuu kotona ja pukee itsensä täysin. Eikä mennä suihkuttamaan potilas
ta, joka pystyy itse suihkuttamaan. Ohjaavaa ja neuvovaa paremminkin 
eikä puolesta tekemistä. Ihan rohkaistaan siihen, että tapaa muita poti
laita ja ettei ole aina siinä sängyn pohjalla." (Pänkäläinen, erikoissairaan
hoitaja) 

Pienikin muutos suhtautumisessa on merkityksellinen ja vaikuttaa ihmi
sen koko olemiseen, ja siksi uskotaan potilaan positiivisten voimavaro
jen tukemiseen auttamalla häntä todellisuuden tajuiseen, tulevaisuuteen 
tähtäävään ajatteluun ja itsenäisyyden tunteen säilyttämiseen (Smitten, 
Blomqvist & Rissanen 1992, 338). 

Hoitoprosessissa potilaan itseosaamista tuetaan: tavoitteeksi 
asetetaan refleksiivinen itsemäärittely, kokemisen rationaalinen määrit
tely, reaalinen tiedostaminen, jatkuvan muutoksen hallinta ja tämän 
myötä elämänsuunnitelman tasapainottuminen. 

"Puhuvatko he koskaan, että ovat muuttaneet elämäntapaansa?" (Haas
tattelija) 

"Mä en ole koskaan huomannut eikä ne yleensäkään käytä semmoista 
sanaa kuin elämäntapa. Et se tulee jotenkin muuten. Ehkä tämä: syödään 
terveellisemmin. Ei välttämättä ennen ole kiinnitetty huomiota ruokailuun. 
Sairastumisen myötä siihen kiinnitetään huomiota." (Pänkäläinen, eri
koissairaanhoitaja) 

Ahdistusta on, mutta se ei välttämättä estä iloisuutta, sillä ahdistustakin 
on opittu rationalisoimaan. Sen kautta myös luodaan jotakin uutta. Sel
viytymispyrkimykset lisääntyvät välittömästi ulkoisten menetysten kohda
tessa. Tämä saattaa liittyä toiveiden viriämiseen ja uskoon kaiken voit
tavasta itsestä. Jos nämä puuttuvat, yksilö masentuu. Tärkeintä elämäs
sä on se, että ihmiset alkavat uskoa omiin voimiinsa, sillä ihminen on voi
makkaampi kuin osaamme ajatella. Kun alkaa uskoa sisäiseen arvoonsa, 
pystyy suuntautumaan ulos päin. Kohtalon avain on persoonallisuuden 
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murtautumisessa esiin. 
Potilas haluaa olla itsensä ja elämänsä hallitsija. Hän ei halua, 

että häntä holhotaan tai että hänet määritellään heikoksi, kykenemättö
mäksi tai avuttomaksi. Hän haluaa olla osaava ja kykenevä suoriutu
maan vaikeissakin koettelemuksissa. Mutta hän tarvitsee tähän myös 
hoidollista, sosiaalista ja yhteiskunnallista tukea. Vertion mukaan (1992, 
7) terveyden edistämisessä on kyse yksilön tai yhteisön avustamisesta
henkisten, fyysisten ja sosiaalisten voimavarojen kasvattamiseen. Kun
edistetään fyysistä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia, edistetään myös
kokemuksellista terveyttä ja hyvinvointia. Terveyskasvatuksen neuvot
telukunnan (1993, 7) tavoitteena on yhä laajemmin ihmisten omaan
hallintaan tukeutuva terveyden edistäminen.

Nykyhetkeen keskittyvä positiivisen ajattelun luominen auttaa 
ahdistavista tunteista. Positiivisen ajattelun yksi salaisuus on sulkea 
negatiivinen ajattelu pois, toteaa Tahkokallio (Ahonen 1992, 50). Posi
tiivinen ajattelu on sitä, että muodostetaan myönteisiä suhteita asioihin, 
tekemisiin ja ihmisiin. Ongelmiakin lähestytään normaaleina elämiseen 
kuuluvina asioina. Ei kuitenkaan pidä epärealistisesti positiivistaa kaik
kea. Elämän realiteettihan on, että menetämme kaikenlaisia asioita ja 
koemme pettymyksiä. Länsimaisessa kulttuurissa on kuitenkin negatii
visen ajattelun pohjavire, toteaa Tahkokallio. Suomalaisilla on tavallista 
suurempi usko omaan negatiivisuuteensa. Tämä näkyy virheiden vält
tämisessä. Ajattelemme epäonnistumisia ja ongelmia, emme ajattele 
positiivisesti. Jännitämme ja vältämme asioita, joissa pelkäämme epäon
nistuvamme tai pelkäämme kohdata ikäviä asioita. Sisäeritys muotou
tuu ajatusten ja tunteiden mukaisesti. Jos puolustaudumme negatiivisia 
mielikuviamme vastaan, eritämme silloin stressihormoneita, sanoo Tahko
kallio. "Vaarallista on, jos tämä prosessi on lievä - silloin ei synny tar
vetta muutokseen." (Ahonen 1992, 52). Stressihormoneilla on kumuloi
tuva vaikutus. Myönteisyys tulisi valita jo terveenä ollessa - ajattelua
han voi valita. 

"Kulttuurimme ja kasvatuksemme tuloksena mielissämme on paljon 
negatiivisia ohjauskäskyjä, jotka rajoittavat ja estävät meitä. Myöntei
syyttä opetellessamme opettelemme ottamaan vastaan toisen tyyppisiä 
ohjauskäskyjä - myönteiset ajatukset vapauttavat luovaa kapasiteettia." 
(Ahonen 1992, 52). 

"Positiivinen ajattelu on sitä, että ajatus myötäilee tekemistä, ei siis pistä 
vastaan ... " (Ahonen 1992, 52). Syöpäprosessin eteneminen on toimintaa, 
jota ajatuksilla voi seurata. Vaikeatkin asiat tuovat jotakin positiivista -
voi esimerkiksi nauttia sairastumisen tuomista vapauksista. Yksilön 
identiteetin kehitys ja selviytyminen vaikeissa tilanteissa perustuu aktii
visuuteen. Jos toiminnallinen aktiivisuus estyy, henkinen aktiivisuus, vir
keys, mielikuvituksen ja älyn ponnistelut voivat korvata sitä. Punamäki
Gitai (1992, 8) kertoo vankileirillä olevista, jotka selviytyäkseen pyrkivät 
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järjestämään päivänsä mahdollisimman paljon ulkopuolista elämää 
muistuttavaksi toiminnallisesti, kollektiivisesti ja mielikuvituksen avul
la. Vangit organisoituivat toistensa kanssa. Yhdessä he vastasivat epäoi
keudenmukaiseen kohteluun. He pitivät huolta peseytymisestä, uniryt
mistä, opiskelusta, aktiivisuudesta ja puhtaudesta. He ajattelivat perhet
tään kotona, päivän askareita ja kukkia pihalla. Tai he muistelivat men
neisyyttä. Peseytyminen vahvisti itsetuntoa, päivärytmin säilyttäminen 
jäsensi tyhjiötä. Kriisitilanteissa onkin hyvä säilyttää totutut rutiinit 
samankaltaisina, sillä ne toimivat vastamyrkkynä sille, että maailma 
särkyy ympärillä. Syöpäpotilas voi yrittää säilyttää arkipäivän saman
kaltaisena. Hän voi myös etsiä elämäänsä henkisesti virkistäviä asioita 
sairauden haittavaikutusten vähentämiseksi. 

Potilaan itseosaaminen onkin sosiaalisesti vahvistunut: hän voi 
elää arkipäiväänsä normaalisti perheessä, ystävien kesken ja yhteisössä 
ilman syövän aiheuttamaa pelkoa, häpeää, salailua, syyllisyyttä tai lei
maavuutta. Voidaan jopa ajatella, että syöpä on 90-luvulle tultaessa 
yksilöllistymisen lisäksi myös yhteisöllistynyt, sillä syövän psykologi
sesta merkityksestä, joka 70-luvulla oli yleistä, edetään nyt kohti sosiaa
lista merkitystä. Eräässä viimeaikaisessa tutkimuksessa todetaan, että 
sosiaalinen tuki vaikuttaa rintasyöpäpotilaiden immuniteettijärjestel
mään, lisää tappajasolujen määrää ja parantaa niiden aktiviteettia, jol
loin yksilön puolustuskyky sairauksia vastaan paranee (Hietanen 1991a, 
10). Ihmisen psyyken ja sooman yhteyksistä kuitenkin tiedetään vielä 
liian vähän. Perheyhteys on syöpäpotilailla vahva, mutta potilas voi 
kyllä kokea myös omaisten välinpitämättömyyttä. Tämä saattaa haitata 
enemmän kuin itse sairaus. 

"Se aina puhu siitä avioliitosta, että se oli hirveen kylmä ja tunteeton. 
Heillä ei ollut niin kun mitään yhteistä ollut pitkään aikaan. Ja se sano ker
ran, että sano sille miehelle, että olisi vähän enempi hänen kanssaan. No 
mä sanoin sille, että vaimo tahtoisi, että olisit enempi sen kanssa. Niin se 
sano, että okei, mä hoidan sen jutun. Se meni sinne, istui siellä nurkassa 
ja luki jotakin Helsinginsanomia, kauimmaisessa nurkassa. Ni mä ajat
telin, että se oli varmaan vielä paljon yksinäisempi kuin se olisi ollut 
ilman sitä ukkoa siinä nurkassa." (Ojala, osastonhoitaja) 

Ystävyyssuhteita on ja niitä etsitään, mutta yksinäisiäkin potilaita on. 
Heille sairastuminen saattaa olla merkittävä lisäongelma. Miten sosiaali
sia suhteita voisi vahvistaa, on melko ongelmallinen kysymys yksinäis
tymisen aikakaudella, sillä yhteisyyspyrkimyksistä huolimatta yksilöt 
ikään kuin vetäytyvät oloihinsa. 

Sosiaalisten suhteiden lisäksi sosioekonomisella asemalla on merki
tystä. Syöpäpotilaiden sosioekonominen asema on yleensä keskitasoa: 
hyvin köyhiä on vähän. Mutta sairastaminen kysyy varoja, ja siksi sosi
aaliturva ja sairausvakuutus ovat tärkeitä tukimuotoja. Monien poti
laiden elämisen taso laskee työkyvyttömyyseläkkeelle siirryttäessä. 
Suomalainen hyvinvointivaltio on merkinnyt sosiaalipoliittista turvalli-
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suutta aina nykyvuosiin asti. Suomen järjestelmä on kuitenkin ollut hei
kompi kuin muualla Pohjoismaissa. Ruotsissa ja Tanskassa maksetaan 
sairausvakuutuksen päivärahan suuruinen saattohoitokorvaus perheen
jäsenelle tai ystävälle, joka jää kotiin huolehtimaan kuolevasta (Vainio 
1991, 12). Suomessa maksetaan omaishoidon tukea harkinnanvaraisesti. 
Yleensä kunnilla ei ole riittävästi määrärahoja. Kokeiluluonteisesti on 
nyt vuonna 1994 alettu maksaa omaishoidontuen lisäksi peruspäivära
haa kahdelta kuukaudelta. Kunnan säästötoimet ovat pakottaneet tähän, 
sillä omaishoidon tuki on kustannuksiltaan vähäisempää kuin kotipal
velut ja laitoshoito yhteensä. Työssä olevan omaisen rahallinen menetys 
ja työpaikan menettämisen pelko työttömyyden lisääntyessä asettavat 
kuitenkin rajoitteita tuen hakemiselle. Liiton työttömyyskorvauksen 
ohella tukea ei saisikaan, ja perustyöttömyyskorvausta se pienentäisi. 

Laman johdosta sosiaalinen turvallisuus heikkenee. Tämä aiheut
taa huolestuneisuutta. Kun potilas on aikanaan veroja maksanut, hän 
odottaa, että yhteiskunta huolehtii hoidoista ja korvauksista. Hoitohen
kilökunta yhdistetään yhteiskuntaan; heidän odotetaan toimivan kaikel
la tavalla potilaan parhaaksi. Hoitoon ja työntekijöihin ollaankin tyyty
väisiä, sillä potilas otetaan huomioon hoidossa yhä enemmän - mutta 
sosiaaliturvaan ollaan yhä tyytymättömämpiä. Kun sairauskulut nouse
vat vuodessa kymmeneen - kahteenkymmeneen tuhanteen ja lisäksi on 
velkapaineet, on ongelmallista, miten maksut saadaan hoidetuksi. 

Tutkimusten mukaan (Hietanen 1991a, 9-10) ihmisen sosiaaliluo
kalla ja sosiaalisella elämäntilanteella on merkitystä hyvinvoinnin koke
misen lisäksi myös sairastavuuteen ja kuolleisuuteen. Sosiaalisesti huo
no-osaiset hakeutuvat hoitoon myöhemmin, osaavat käyttää hoitojärjes
telmiä huonommin, saavat huonompaa hoitoa (monissa maissa), heidän 
ravintotottumuksensa ovat epäterveellisiä, heillä on enemmän muita 
sairauksia, ja heidän työolosuhteensa ovat vaikeammat kuin parem
piosaisten. Sosiaaliluokan vaikutus syöpään sairastuvuuteen, kuollei
suuteen ja kokemiseen on suurin maissa, joissa tulo- ja koulutuserot 
ovat suuret. Suomessakin on todettu, että tietyissä syöpäsairauksissa 
alemman sosiaaliluokan ennuste on huonompi kuin muiden. 

Ongelmia on myös toimintakyvyn heikkenemisen tähden. Toi
mintakyvyn väheneminen ehkäisee yhteisösuhteita, vaikka avoimuutta 
yhteisölliseen kanssakäymiseen onkin entistä enemmän. Lisäksi tulojen 
väheneminen ehkäisee palvelujen käyttöä. Selvitellessäni syöpäpotilai
den selviytymistä ja kunnallisten kotipalvelujen käyttöä totesin, että 
potilaista vain pieni osa hyödynsi palveluja. Potilaat totesivat olevansa 
niin köyhiä, ettei kannattanut ottaa ulkopuolista apua. Toisaalta kunnan 
palveluja oli supistettu niin, ettei potilas enää tuntenut niistä hyötyvän
sä. Potilaat yrittivät selviytyä itsenäisesti ja omaisten turvin. 

Voidaankin puhua sosiaalisesta terveydestä fyysisen ja psyykki
sen terveyden ohella. Vertio nostaa sosiaalisen terveyden yllättävästi ja 
painokkaasti esiin. Hän toteaa, että sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja 



180 

muiden ihmisten tuki vaikuttavat syovan ja sydän- sekä ve
risuonisairauksien kuolleisuuteen. Ne, joilla on vahva sosiaalinen tuki
verkosto, sairastuvat harvemmin ja selviytyvät paremmin kuin ne, joilla 
on vähän mahdollisuuksia saada tukea toisilta. Sosiaali- ja terveyden
huollon tukijärjestelmien tulisikin vahvistaa sosiaalisia suhteita. Vertio 
toteaa, että sosiaalisen terveyden merkitys tulee kasvamaan ja että fyy
sisen, psyykkisen ja sosiaalisen terveyden yhteys on tulevaisuuden ta
voite terveyden edistämisessä (Vertio 1992, 76). 

Psykososiaalisen näkökulman korostaminen asenteena ja työot
teena alkoi syövänhoidossa varsinaisesti vasta ensimmäisen kansainvä
lisen psykososiaalisen onkologian konferenssin (1983) jälkeen. Mutta se 
toteutui yksipuolisesti, sillä joillakin alueilla sitä korostettiin liikaa 
(psyyken alueella) joillakin alueilla liian vähän (tiedon ja sosiaalisen 
alueella). Viime aikoina tasaantumista on kuitenkin tapahtunut. 

Kansainvälisessä tutkimuskäytännössä (Holleb 1991, Holland 
1991) psykososiaalinen on ymmärretty käytännön toiminnassa asenteeksi, 
työotteeksi ja osaamiseksi. Sillä tarkoitetaan asiallisen tiedon jakamista, 
rohkaisua, ohjausta ja neuvontaa hoitotoimissa sekä kotielämässä, poti
laan itsenäisyyden, aktiivisuuden ja omatoimisuuden tukemista, minän 
tukemista, seurantaa ja kontrollikäyntien toteuttamista, kivun hoitoa 
sekä valistusta terveyteen ja elämäntapaan liittyvissä asioissa. Se on 
potilaan kokonaisvaltaista huomioon ottamista yksilönä elämänympäris
tössään. Se on ohjaamista realistisuuteen ja osaamiseen kokemisen hal
linnassa. Psykososiaalista hyvinvointia edistetään lääketieteellisen ja 
hoitotyön, fysikaalisen hoidon, kuntoutuksen, sosiaalityön tai minkä 
tahansa työn kautta, kun tavoitteena on elämänlaadun ja elämänhal
linnan parantaminen. Se on asenteena ja työotteena kaikessa asiakastoi
minnassa pyrittäessä saamaan aikaan vaikutuksia. Se merkitsee työs
kentelytapaa: miten tietoa välitetään, miten vuorovaikutustilanne orga
nisoidaan, miten potilas kohdataan ja miten vaikuttavuus- ja muutos
pyrkimyksiä saadaan aikaan. 

Psykososiaalinen näkökulma voi olla myös potilaiden ympäris
tön asenteiden muokkauksessa. Ja kaiken lisäksi se voi olla myös työn
tekijöiden asenteiden muokkauksessa: yhteistyössä, tutkimuksessa, 
vaikutuksessa ja tiedottamisessa tavoitteena osaamisen vahvistaminen. 

Kliinisen onkologian määrittelyt syöpäpotilaiden psykososiaali
sesta työstä ovat yhteneviä terveydenhuollon sosiaalityöntekijöiden 
Ruotsissa kehittelemien määritelmien kanssa. Heidän mukaansa psyko
sosiaalinen työ merkitsee sekä näkemystä että työskentelytapaa. 

"Psykososiaalisen näkemyksen mukaan yksilö nähdään sosiaalisissa 
yhteyksissään. Siihen kuuluvat fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tekijät, 
joissa sosiaalisell;:i ympäristöllä on ratkaiseva merkitys yksilön identitee
tin kehityksessä. Terveydenhuollon sosiaalityössä painottuu tämä näke
mys sairauden ja psykososiaalisten tekijöiden välisestä yhteydestä." 
(Byström 1991, 5). 
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"Psykososiaalisen työtavan avulla erilaisin metodein toisaalta vahviste
taan ihmisten voimavaroja ulkoisia sosiaalisia paineita vastaan, toisaalta 
yritetään saada aikaan sellaisia sosiaalisen ympäristön muutoksia, että 
ihmiset eteen tulleissa tilanteissa voisivat saavuttaa suotuisamman kehi
tyksen." (Byström 1991, 5). 

"Psykososiaalista työtä harjoitetaan useimmissa hoito- ja huoltotehtävissä. 
Se tavoittaa sekä yksilöitä, perheitä ja ryhmiä että ympäröivän yhteisön." 
(Byström 1991, 5). 

Hoidollisen vuorovaikutuksen perusta on kuitenkin ammatti-identiteetissä, 
minä-identiteetissä sekä kulttuurin ammatille asettamissa ehdoissa: ar
vostukset, vakiintunut asema työyhteisössä, koulutus ja vallitseva työ
kulttuuri. Ammatti-identiteettihän rakentuu kuten ihmisen persoonakin 
tietoisen oppimisen, kokemusten ja elämysten kautta. Lindholm-Kärki 
(1992, 4) toteaa, että tarvitaan luovuutta, yksilöllistä kykyä ja osaamista. 
Vahva ammatti-identiteetti on potilaan ohjaamisessa tuki. Isoin haaste -
ohjaus osaamiseen - on vuorovaikutus hoitohenkilöstön ja potilaan vä
lillä. Jos hoitaja auttaa vain oman havaintonsa mukaan stereotyyppisesti 
asettumatta kommunikaatioyhteyteen potilaan kanssa, ohjaus lähtee 
hoitajasta ja johtaa vain vähäiseen osaamiseen. Auttajien täytyy herkis
tyä potilaan näkökulmalle. Ympäröivä maailma ja työyhteisö tukee tai 
rajoittaa tätä. Terveyskasvatuksen nykyisen näkemyksen mukaan jokai
seen ammatilliseen ohjaus- ja neuvontatilanteeseen tulisi sisällyttää 
sivistävä, terapeuttinen, virittävä ja muuttava tehtävä (Kannas 1991). 

SIVISTÄVÄ tehtävä on tiedollisen terveyspääoman välittämistä. On 
tärkeää tietää sairaudesta ja siihen liittyvistä asioista. 

VIRITTÄVÄ tehtävä on kiinnostuksen herättämistä asioiden ymmärtämi
seen, jonkin näkökulman tai uuden asian korostamista, eli siemen johon
kin uuteen. 

TERAPEUTTINEN tehtävä on energian siirtoa, joka tapahtuu automaatti
sesti ja vuorovaikutuksellisesti neuvontatilanteessa. Psyykkistä energiaa, 
hyvää oloa, itsevarmuutta ja vastuuta voidaan siirtää kommunikaatioyh
teydessä. Vahvistuminen ja virkistyminen voi olla molemmin puolista -
myös auttaja vahvistuu. 

MUUTTAVAN tehtävän tavoitteena on terveyden ja hyvän voinnin lisää
miseksi ensisijaisesti muutospyrkimysten virittäminen ja arvostaminen. 

Ammatillisen vuorovaikutuksen (Kannas 1991) tavoitteena on oppia 
tukemaan yksilön itseosaamista, luovuutta ja kasvua, välittää sivistyk
sellistä terveyspääomaa, virittää muutostoiveita ja avustaa muutospyrki
myksissä. Eli tavoitteena on terveyden edistäminen yksilön elämänhal
lintakykyä vahvistamalla. Kuten Jean-Paul Sartre (Lindholm-Kärki 
1992,5) sanoo, ihminen on olemassa vain siinä määrin kuin hän toteut
taa itseään ja elämäänsä. Ihminen on tekojensa summa. 

Käytännön vuorovaikutuksessa ilmenee kuitenkin ongelmia. On 
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lukuisia toimipisteitä, joihin potilas on yhteydessä. Hän voi jäädä vaille 
tietoa hoitopisteiden hajanaisuuden tähden. Diagnosoiva, leikkaava ja 
sädehoitoyksikkö ovat niin erillään, että tiedon välittäminen jää toisissa 
yksiköissä puutteelliseksi, kun vastuuta siirretään toisille yksiköille. 

"Moni on sanonut, että se aika, kun on leikattu ja lähtee kirurgian puo
lelta ja kun tulee tänne kutsu, se aika on hirveä. Se odotuksen aika on 
kaikista pahin, kun ei tiedä, mitä tapahtuu. Sitähän me on joskus mietit
ty, että miten sitä väliä voisi..." (Räsänen, osastonhoitaja) 

"Täällä kun on tämä kirurginen osasto ja sitten tämä syöpäosasto, et 
nämä voisi muodostaa tiiviimmän yksikön. Kirurgisella puolella ne sanoo, 
että ei me olla syöpäasioista perillä, et siellä sädesairaalassa ne kertoo, 
mitä siellä tapahtuu. Samalla tavalla Jakobsson sanoo, että minä olen 
syöpälääkäri, kirurgit tekee sitä, mitä ne tekee. Sitten tämä syöpäklinik
ka, et jos olisi rahaa mennä yksityispotilaaksi sinne." (4) 

Liiallisesta tiedonsaannista potilaat eivät kerro, mutta he kokevat haital
liseksi erilliset toimipisteet, sillä ne pitävät kiinni omasta alueestaan niin 
tiiviisti, ettei yleistäkään tietoa toisen alueen hoidosta aina kerrota. Eräs 
potilas mietti, voisivatko klinikat yhdistyä, voisivatko sädelääkärit tehdä 
konsultaatiokäyntejä ja hoitosuunnitelmia jo lähettävällä osastolla ja 
voisiko hoito toisessa laitoksessa alkaa ilman väliaikaa. 

"Jos pystyisi tekemään klinikoita, jotka olisi kiinteessä vuorovaikutukses
sa, et voisi tuolla osastolla tavata syöpälääkärin. Et ei olis eri maailmoita, 
et kolme päivää kirurgisella tai viikko ja sitten menet kotiin odottamaan 
tuloksia. Sitten sanotaan, että lähetetään toiseen paikkaan. Siellä ne tekee 
taas vaikka edellisen perusteella oman hoitosuunnitelmansa ja kertookin 
vasta siinä vaiheessa, minkälaisia hoitoja on tulossa. Siellä kirurgi ei 
sano. Se sanoo, et tulee muitakin hoitoja, mutta ne selvitetään vasta 
sitten kun nähhää sun loput tulokset. On niin pitkä aika tämmöistä, että 
ei tiiä, oottaa vaan, et tulisko se aina se seuraava soittoaika ja seuraava 
tietopaketti tästä asiasta. Vaikka kuinka tietää yleistä, miten yleensä tämä 
hoito etenee, niin sit ei kuitenkaan tiiä, et mitähän mulle on suunniteltu. 
Tuntuu, et nämä toimii ihan erillään nämä ihmiset." (4) 

"Jos ei ne itse koe hallitsevansa kaikkea, voiko konsultoida ja voiko jos
kus olla tiimi, et ainakin kerran tavata esimerkiksi nämä osastonhoitajat. Min
kälainen tiimi se pitäisi olla, et potilas voisi tavata. Kyllä mun mielestä 
kirurgisella ollessa olisi pitänyt saada enemmän tietoa syövästä. Nimen
omaan näistä hoidoista, et mitä tulee tapahtumaan. Se jää suuremmaksi 
kysymysmerkiksi, mä lähden kotiin, niin mitä sitten. Mä vaan odotan, et 
kahden viikon perästä on soittoaika." (4) 

Tiedon välittämistä voidaankin organisoida ja yhteistyötä eri yksiköiden 
välillä parantaa. Ensinnä tarvitaan tiivis ammattikunta, toimijat, jotka 
työskentelevät yhdessä syövänhoidossa. Sitten yhteistyötä kirurgian 
puolelle suunnitellaan: yhteispolaverit, tautiryhmien myötä yleistyneet 
yhteismiitingit, esimerkiksi rintasyöpäryhmä, ovat tilaisuuksia, joissa 
asioista voidaan keskustella. Myös konsultointikäyntejä kirurgiselle 
osastolle mietitään. Yksinkertaisten esittelylehtisten laatimisesta on 
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keskusteltu. Lisäksi valtakunnallisissa syöpälääkäreiden yhteistilaisuuk
sissa on mahdollista pohtia hoitokäytäntöjä, joista tietoa levitetään eri 
sairaaloille. Kansainväliset yhteydet ovat hyvät. 

"Koulutus, yhteispalaveri, tautiryhmien myötä yhteismiitingit, esimerkik
si rintasyöpäryhmä. On aloitettu rekisteröidä lymfoomia ja kun saadaan 
tuloksia, katsotaan, mihin suuntaan hoito on menossa. Syöpälääkäreiden 
valtakunnalliset hoitavat tiimit ovat ryhmiä, joissa ajatellaan, mikä tälle 
tautiryhmälle olisi parasta. Sitten hoitomallia levitetään eri sairaaloille. 
Kanssakäyminen kansainvälisesti vastaavien ryhmien välillä on tiivis. 
Kun oikea tieto lisääntyy, huono tieto jää itsestään pois." (Jakobsson, 
ylilääkäri) 

Kaiken kaikkiaan syovan dramatisoimisesta on luovuttu. Hoidon am
mattilaiset ovat omaksuneet uuden tavan ohjata potilasta syövän nor
maaliin kokemiseen. Psykososiaalinen työote valtaa alaa hoidon kehitty
essä ja yhteistyökäytäntöjä kehitellään potilaan kokonaishoidon jousta
vaan toteuttamiseen tähtäävästi. 



11 YHTEISKUNNALLINEN MURROS 
JA OPPIMISPROSESSIT 

Yhteiskunnallisessa murrosvaiheessa joudutaan irrottautumaan entisestä 
ja siirtymään uusiin oppimisjärjestelmiin. Opitaan jäsentämään elämää 
sekä kokemuksia uudella tavalla. Kun lineaarinen modernisoitumisen 
kehitys katkeaa, tilalle tulee uusi ajanjakso, jolloin vanhat toiminta- ja 
käyttäytymismallit eivät enää toimi. Uusi elämänmuoto synnyttää pai
nostusta uuden suhtautumistavan omaksumiseen, joka vaikuttaa myös 
kokemisen muutokseen. Suomessa elämme voimakasta myöhäismoder
nisaation aikaa: toimintamuodot, elämäntapa ja olemisen arvoperusta 
ovat uudelleenarvioinnin edessä. Yhteiskunnalliset murrosvaiheet ovat 
vaikuttaneet syövän kuvan ja kokemisen muutokseen. Tämän muutok
sen ja samalla tutkimustulosteni selventämiseksi otan alkuun vertailu
kohteen Viron kehityksestä. 

Virossa syövänhoidon kehitys ei ole vielä niin pitkällä kuin 
Suomessa, mutta Viro on hyvä lähiajan esimerkki siitä, kuinka kehitys 
konkreettisesti muuttaa syövän kuvaa ja kokemista. Muutoksessa ensisi
jaisen tärkeää on vapaus. Kun asioita johdettiin ylhäältä päin keskite
tysti, toiminnan ja tiedon vapaus oli rajoitettua. Hallinnollisen vapautu
misen jälkeen toimintoja päästiin itsenäisesti kehittelemään. Syövänhoi
totyössä saatettiin alkaa hyödyntää maailmalla jo olevaa taitotietoa, 
jolloin parannettavuus ja sen ohella oireen mukainen hoito nopeasti 
edistyivät. Mutta Suomen tilanteeseen verrattuna avoimuus uusille asi
oille on vielä alkuvaiheessa. Erityisesti terminaalipotilaiden hoito on huo
nolla tasolla. Heitä pidetään muihin potilaisiin nähden eriarvoisessa 
asemassa. Kipulääkkeitä ei osata antaa riittävästi. Terminaalivaiheesta ja 
syövästä yleensä kerrotaan, mutta ei niin perusteellisesti kuin Suomes
sa. 
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"Kerrotaan, mutta ei näin perusteellisesti. Täällähän ne tietää sen morfo
logian ja ennusteet ja prosentit; ei tämmöistä kerrota kyllä. Mutta se 
kerrotaan, että potilaalla on syöpä ja mikä hoito pitäisi tehdä, siinä mie
lessä perustellaan hänelle ainakin se. Oli ihan hassua, kun ne sai säde
hoitoa: ennen se oli aina joku muutos tai tulehdus. Nyt kyllä sanotaan. 
Se alkoi kun mä on ollut kolme vuotta täällä, että suunnilleen neljä viis 
vuotta takaperin pikku hiljaa aloitettiin kertoa. Mutta aika varovaisesti. 
Nyt kuulema on aloitettu kertoa, ei ennustetta vielä puhuta, niin kuin 
täällä, kuinka monta prosenttia viiden vuoden elossaolo, semmoista kyllä 
ei. Mutta periaatteessa, että teillä on nyt tämmöinen hoito." (Vanaselja, 
osastonlääkäri) 

"Terminaalivaihe on niin kamala, että sitä ei oikein haluaisi edes kertoa. 
Se ei ole niin ihmisläheistä. Suhtaudutaan kuolevaan, että tuo on nyt 
kuoleva, eihän sille mahda mitään. Mutta sille kuolevallekin pitäisi ih
misarvo loppuun asti. Enemmän ehkä huomiota tulisi kiinnittää. Mä en 
osaa ihan sanoa, ei varmaan mitään määräystä tai ohjekitjettä ole tehty
kään, mutta periaatteessa on se semmoinen, että potilas ei saisi kärsiä. 
Mutta siinä on niin monta muttaa, ihan sitten riippuu ihmisistäkin, jotka 
päivystää." (Vanaselja, osastonlääkäri) 

"Ja mun mielestä se ei ole vielä mennyt lääkärien ja hoitajien ja kaikkien 
tasolle, että pitäisi niin paljon antaa kipulääkettä tuommoiselle kuolevalle 
kun se tarvitsee. Sitä vaan katsotaan, että aha, neljä kertaa vuorokaudes
sa, yleensä neljä on jo paljon sen katsantokannan mukaan." (Vanaselja, 
osastonlääkäri) 

Sosiaaliturva on myös heikkoa, ja sen tähden sairastuminen syöpään voi 
olla erittäin ongelmallinen kokemus. Sairaalahoidossa, kotihoidossa ja 
sairausvakuutusjärjestelmässä on vielä paljon kehittelemistä. Kotiavusta
jia ei ole Suomen käytännön mukaan, vain joku sairaanhoitaja-kotiavus
taja yhdistelmä, jonka joissakin tapauksissa saattaa saada kotiin. Jonkin
laista ruoka-avun kuljetusta on nykyisin järjestetty. Yleensä omaiset ja 
naapurit joutuvat huolehtimaan sairaasta. Omaisten ja naapurien osalla 
on ollut jopa hautajaisten järjestäminen. Kun palkat ja eläkkeet ovat pie
net, on yksinäisen vanhuksen selviytyminen ongelmallista. Jos vanhuk
set asuvat yhdessä, toisen eläke voidaan käyttää ruokaan toisen vuok
raan, ja sillä tavalla selviydytään. Nykyisin sosiaaliapua on järjestetty 
köyhimmille ja vuokrasäännöstelyä yritetään, vaikka periaatteellisesti 
vuokra ei saisi olla enempää kuin 25 % tuloista. 

Kuitenkin yhteiskunnallisen köyhyyden ohella maassa on huo
mattava määrä valtavan rikkaita. Työpaikoilla voi olla yhtä monta joh
tajaa kuin työntekijää. Työtä kyllä on, mutta tehtaat ovat vielä valtiojoh
toisuuden puristuksessa eikä vapautuminen esimerkiksi palkkapolitii
kassa ole kovin laajaa. Rikollisuus on nykyisin suuri ongelma. 

"No, omaisten on aina ollut hoidettava niitä osastolla ollessakin. On ollut 
aikaa kun näistä siivoojista ja perushoitajista, apuhoitajista on ollut kova 
pula, että oikeastaan on sanottu, että, joo, potilaan voitte tuoda, mutta 
siivoukset ja käytte ruokkimassa täällä. Erikoisesti neurologiset potilaat 
on ollut tämmöisesti ja joissakin paikoissa sydänosastolla. Erikoisesti 
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suuret sairaalat. Sitten taas pienissä sairaaloissa on vähän paremmin 
henkilökuntaa ollut." Vanaselja, osastonlääkäri) 

"Sairaalamaksua ei ole. Eihän ne pystyisi mitenkään maksamaan, koska 
eläke on parhaillaan alle kahdensadan markan kuukausi, jos markoissa 
puhuu. Ne kamppailee hirveästi, vaikka kuinka pieni ois se sairaalamak
su. Hoitoon kyllä pääsee, siitä ei ole ongelmaa. Sehän on semmonen 
laitos 250 vuodepaikkaa. Samassa hoidetaan kirurgia, kaikki leikkaukset, 
ei aivoleikkauksia, sädehoito ja sytostaattihoito. Se on yksi kokonaisuus. 
Siinä mielessä ei ole pelkoa, että potilaat eivät saisi hoitoa. Mutta kun 
tulee terminaalivaihe, taikka ne potilaat, joille heti todetaan, että nyt ei 
ole tehtävissä mitään. Nämä on kurjassa asemassa. Syöpäpotilasta, levin
nyttä ei mielellään toisetkaan sairaalat ota. Ne on vähän, että tuosta ei 
ole toivoa. Mutta hoitoon pääsy ja niin kauan kun hoitoja on, se ei ole 
ongelma. Se on minusta aina ollut siedettävä ja hyvä." (Vanaselja, osas
tonlääkäri) 

Hoidon taso ei ole vielä Suomeen verrattava. Simulointia ei ole, röntgen
kuvien perusteella hoidetaan kuten Suomessa noin 15 vuotta sitten. 
Sytostaateista on pulaa, mutta tilanne paranee koko ajan. Lääkärit pää
sevät vapaammin ulkomaille tutustumaan uusiin käytäntöihin, ja sairaa
la on saanut oman lääketieteellisen kirjastansa. Nyt on vielä rahapula, 
mutta rahoittajiakin löytyy. Lääkkeitä saadaan huomattavasti enemmän 
kuin ennen. Kaikki hankinnat tulivat ennen keskitetysti ja rajoitetusti 
Moskovan kautta. Sitten muutoksen pyörteissä apteekit tyhjenivät lääk
keistä kokonaan, ja vain vapaaehtoislähettäjien kautta saattoi hankkia 
tarpeita. Nyt noin vuoden aikana tilanne on kokonaan korjautunut: kai
kenlaisia lääkkeitä on saatavilla. 

Syöpä saatettiin kokea kuolemantuomioksi entisissä yhteiskun
tarakenteissa, sillä hoitotulokset olivat yleensä noin 20 prosenttia huo
nommat kuin länsimaissa. Tietoa hoidon edistyksestä ei kuitenkaan ole 
rekisteröity, mutta edistystä parannettavuudessa on kyllä tapahtunut, 
esimerkiksi lymfoomat, hodgkingin tauti, rintasyöpä, mahasyöpä. 

Sairaalaan pääsee kyllä, ja hoitoja on, mutta henkilökuntaa on 
vähän. Erityisesti on puutetta perushoitajista ja siivoojista. Jos kotona ei 
selviydy, potilas toimitetaan vanhainkotiin tai johonkin kroonikkosai
raalaan. Ne ovat täysiä, ja hoito siellä saattaa olla kovin vähäistä. Termi
naalipotilas pääsee kyllä sairaalaankin, mutta omaisten on huolehdit
tava perustarpeista. Sairaalamaksua ei ole, vanhuksilla on sairauskortti, 
jolla he pääsevät sisään. Lääkkeistä joutuu maksamaan viisi kruunua, 
mutta sitäkään ei kaikilla ole. Ennen tilanne oli vielä toivottomampaa, 
kun kipulääke tai jokin sydänlääke saattoi maksaa enemmän kuin kuu
kausieläke. Työssäkäyvällä väestöllä on myös sairauskortti, jos työnan
taja on maksanut sairausvakuutusta. 

Psykososiaalinen työ on lähes nollatasoa. Potilas on onnellinen, jos 
saa vähän tietoa. Eräs potilas pelästyksissään kieltäytyi koko hoidosta, 
kun hänelle ei selvitetty, mikä tilanne oli, vaan annettiin ristiriitaista tie
toa. Kerrottiin vain, että on mahasyöpä ja tähän tarvitaan puukkoa. 
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Toisaalta lisätutkimuksissa puhuttiin sytostaattihoidoista, joista hän tiesi 
vain, että niihin kuolee ilman muuta, saa pahoinvointia ja hiukset läh
tee. 

"Vuosi takaperin häntä olisi otettu hoitoon, mutta hän ei mennyt. Hän 
pelästy syöpää. Lääkäri oli tokaissut, että ei tässä muuta kuin puukko. Se 
pelästy niin, että ei kuunnellut enempää. Hänelle vaan puukko ja puuk
ko. Lääkäri sano, että lisätutkimuksia tulee vielä, että maha pois ja puuk
ko. Sitten tehtiin lisätutkimuksia. Hän oli mennyt toisen lääkärin luo. No, 
se toinen lääkäri ei puhunut leikkauksesta mitään, vaan sano, että meillä 
on semmonen miitinki, johon potilas lähetetään eikä vain paperit. Hän 
lähettää sinne miitinkiin, että päätetään sitten. Potilas meni miitinkiin. 
Siellä oli miehet, jotka jutteli. Yksi oli sanonut, että sytostaattihoito, mut
ta ei puhunut mitään. Tämä oli taas kuullut, että sytostaattihoitoon 
kuolee ilman muuta. Hiukset tulee päästä pois, oksentaa hirveästi ja 
kuolee sitten. Hänelle oli kirjoitettu resepti ja sanottu, että menee sitten 
paikalliseen terveyskeskukseen. Se oli 5-fluorourasiili. No, eipäs se men
nyt sinne kun oli ihan sekaisin, että ensiksi puhuttiin puukosta ja sitten 
sytostaattihoidoista ja loppujen lopuksi hän tietää vaan, että mahasyöpä 
on, että mikäs tässä on." (V anaselja, osastonlääkäri) 

Suomen tilanteeseen nähden Viro todennäköisesti elää syövänhoidon 
kehityksen vaihetta, joka Suomessa oli 1960-1970-luvulla. Silloin täällä
kin kaikki oli vielä alkutekijöissään: klinikoita vasta perustettiin, pa
raneminen oli 20-30 % vähäisempää, hoitomenetelmät eivät olleet kehit
tyneet ja saattohoitoa sekä psykososiaalista työtä ei vielä juurikaan 
ollut. Mutta murrosvaihe on alkanut Virossakin: hoito kehittyy, tietoa 
aletaan välittää ja syövästä puhua. Tällöin syövän kokeminen muuttuu. 

11.1 Tutkimusmenetelmän arviointia 

Tutkimuksessani olen pyrkinyt selvittämään syovan kuvan ja kokemisen 
muutosta yksilökokemisen (potilaan), historiallis-kulttuurisesti muo
toutuvien syövän kuvien (hoidolliset strategiat) ja tieteellisten paradig
mojen (lääketieteellisen ja psykososiaalisen onkologian) näkökulmasta. 
Muutokseen liittyvänä olen tarkastellut subjektiivista ja kulttuurista 
elämäkerrallista kokemista, ammatillisten hoitostrategioiden kehitystä 
sekä yhteiskunnan modernisoitumisen kehitystä. Muutosta oli mielestä
ni ollut välttämätöntä tarkastella 1700-1800-luvulta alkaen, sillä tällöin 
syövän tieteellisen tutkimuksen ja hoidon modernisoitumisen kehitys 
varsinaisesti alkoi. Tällöin myös käsitykset syövästä ja syövän koke
muksellisuus alkoivat muuttua. Varsinaisesti olen tarkastellut syövän 
hoidon kehitystä ja kokemisen muutosta 1900-luvun Suomessa ja erityi
sesti 1970-luvulta nykypäivään, jolloin näkökulmana on ollut kehitys Jy
väskylän Sädesairaalassa. Potilashaastattelut ovat kuitenkin ensi sijassa 
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1990-luvulta, sillä varhaisempana aikana syöpään sairastuneita oli hoi
dossakävijöistä vain vähän. Silti kokemisen eroavuutta oli näissä ha
vaittavissa: aiemmin kokemus oli enemmän kriisikokemus kuin nykyi
sin, vaikka syöpä parani, mutta potilaalla ei ollut vielä silloin käsitystä 
siitä. Kuitenkin ammatinomaista vapaustaistelua syöpää ja masennusta 
vastaan ilmeni. 

Tutkielmani on otteeltaan laadullinen: pyrin sitomaan teoreetti
set ainekset empiiriseen kehykseen, potilaiden yksilöllisen syöpään
sairastumiskokemuksen kerrontaan. Mutta mukaan katsoin välttämät
tömäksi liittää myös syövänhoidon ammattilaisten omakohtaista koke
muskerrontaa hoidon kehityksestä ja syövän kokemisen käsityksistä. 
Historiallisen muutoskuvan muodostamiseksi tarvitsin myös tieteellisiä 
tulkintoja. Empiirisen aineiston hankinnassa olen käyttänyt oman työ
kokemukseni erittelyä, osallistuvaa havainnointia ja kertomushaastatte
luja eli haastatteluja keskustelujen ja kertomusten muodossa. Varsinaisia 
kysymys- tai teemakaavakkeitahan en ole käyttänyt, vaan jokainen 
kertomustilanne on ollut yksilöllinen avoin kertomus- ja keskusteluti
lanne teemana syövän kokeminen sekä ammatillisen ja hoitostrategisen 
kehityksen eteneminen. Työssäni Jyväskylän Sädesairaalan sosiaalityön
tekijänä olen voinut seurata haastateltaviani syövänhoidossa käyviä 
potilaita sekä hoidon ammatillisia puitteita viiden vuoden ajan. Tämä 
yhdessä tieteellisten tutkimustulkintojen kanssa on mahdollistanut sekä 
syövän kuvan että potilaan kokemisen syvällisen hahmottamisen nyky
tilanteen arvioinnin kontekstissa. Haastatteluja keräsin vähitellen neljän 
vuoden ajan. Valintakriteerejä ei varsinaisesti ollut, vaan osastoja kier
rellessäni ajan salliessa otin silloin tällöin yhden haastateltavan. Valinto
ja en tehnyt edes sairausryhmien enkä iän mukaan. Tämä oli hyödyl
listä, sillä näin sain moni-ilmeisen kuvan syövän kokemisesta. Eniten 
haastateltavia kuitenkin keräytyi keski-ikäisten rintasyöpäpotilaiden 
ryhmästä, sillä rintasyöpäpotilaita on paljon, ja nämä ovat usein näky
vän huolestuneesti itseään ja kokemuksiaan esiintuovia keski-ikäisiä 
naisia. Siksi jouduin lopulta myös etsimään haastateltavia, etenkin nuo
ria, joita on yleensä vähemmän potilaissa. Ammattilaisia valitsin tietoi
sesti kertojiksi hoidon eri alueelta. Tämä mahdollisti moni-ilmeisen ku
van ammattilaisten yksilöllisistä sekä ammattiroolin käsityksistä. 

Haastattelutilanteessa pyrin "luonnolliseen läheisyyteen" ja "kos
kettavaan kommunikaatioyhteyteen". Tämä saattoi vaikuttaa niin, että 
haastattelutilanteessa ei ollut juurikaan ongelmia, vaan potilaat rohkais
tuivat avoimesti kertomaan kokemuksistaan. Muutamat olivat har
vasanaisia, mutta kokemisen olemus tuli kuitenkin kertomisessa esille. 

Tavoitteenani oli kriittisesti mutta myös ymmärtävästi ja emansi
patorisesti psykososiaalisesta näkökulmasta pohtia tutkittavaa ilmiötä, 
syövän kuvan ja kokemisen muutosta. Tämän tähden mielestäni oli 
tärkeää nivoa yhteiskunnan modernisoitumisteoriaa oppimisprosessei
neen ammattilaisten ja potilaiden kerrontaan peilaamalla sitä monen-
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suuntaisesti sairastumiskokemuksen sekä hoitostrategioiden kehittymis
prosessiin. Hahmotin syövän kuvan modernisoitumisteoriaa juuri hoi
tostrategioiden kehityksen, potilaskeskeisen hoidon ja syövän norma
lisoitumisen tulkinnan välityksellä. Kokemisen modemisoitumisteoriaa 
kehittelin yksilöllisen syövän kokemisen hallinnan, subjektiivisen jäsen
telytulkinnan, elämäkerrallisten oppimiskokemusten, tietoisuuden ja 
psyykkisen kokemisen sekä tiedon ja ohjaamisen vaikutusten tutkimi
seen soveltuvaksi tarkastelutavaksi. 

Kertomusten analyysimetodiksi hahmottui lopulta eräänlainen 
"kokemuksellisen oppimisen" metodi: ammatillisen, hoidollisen ja koke
muksellisen oppimisprosessin selvittäminen haastateltavien omakohtais
ten kertomusten välityksellä. Kertomuksia analysoidessani havaitsin Jal
linojan (1991) tulkitsemien käsitteiden kaltaisesti syövän kokemisessa 
potilaskohtaista ja elämäkerrallista yksilöllisyyttä, rationaalista jäsentely
kykyä ja vapautta puhua syövästä. Toisaalta havaitsin Ziehen (1991) 
tulkintojen mukaista oppimiskehitystä: pyrkimystä syövän ja kokemisen 
hallintaan, kokemisen realistista tiedostamista ja aktiivista tiedon ja 
uusien korvaavien kokemusten hankkimista. Ja kolmanneksi havaitsin 
Antonovskyn (1988) käsitysten mukaista koherenssia: kokemuksen 
ymmärtämistä, hallintaa ja merkitysyhteyksien luomista tiedon ja elä
mäkerran suhteissa. Kokemus käsitteenä sinänsä luo jännitteen yhteis
kuntatieteellisen ja lääketieteellisen käsitteellistämisen välille psykososi
aalisen työn näkökulmasta. Potilaiden ja ammattilaisten omakohtaiset 
kokemuskerronnat antoivat mahdollisuuden tarkastella syövän koke
mista ja hoitostrategioiden kehitystä vuorovaikutuksellisesti toinen toi
siinsa vaikuttavina ja lopulta tulevien toimintojen kehittämisen näkökul
masta. 

Kokemuksellisen oppimisen metodi on hahmoteltavissa myös 
tutkijan toiminnoista, sillä tutkimus on kehittynyt vähitellen kokemuk
sen lisääntyessä. Valmiita metodejahan en ole juurikaan voinut soveltaa, 
koska niitä ei ole ollut. Haastattelukertomus tiedonkeruumenetelmänä 
sekä syövänkuvan ja kokemisen tulkinta analyysimetodina olivat omia 
tutkijan kokeilujani. Jokaisesta haastattelutilanteesta pyrin muodosta
maan omakohtaisen keskustelu- ja kertomistilanteen, jossa haastateltava 
suurelta osin sai valita, mitä toi esille. Tutkija-sosiaalityöntekijäroolini 
halusin pitää taka-alalla ja osallistua keskusteluun tasavertaisena haasta
teltavan kanssa. Sen en todennutkaan juuri haittaavan, sillä potilas 
kykeni itsenäisesti keskittymään kerrontaansa - jopa niin, että väli
kysymykseni saattoivat hajauttaa kertomusvirran. Toisaalta pyrin roh
kaisemaan potilasta avoimeen tunteen ilmaisuun. Pohdimme myös 
yhdessä kokemuksia ja mahdollisiin ongelma-tilanteisiin ratkaisuja. 
Pyrinkin haastattelutilanteesta muodostamaan vuorovaikutustilanteen, 
joka olisi samalla uutta luova, osittain terapeuttinen ja valistava sekä 
mahdollisesti muutospyrkimyksiä herättävä. Samalla sain tuntumaa 
siihen, kuinka potilasta ammatillisessa kommunikaatiosuhteessa tulisi 
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lähestyä. Mielestäni en kuitenkaan ohjannut tilannetta liiaksi tai vaikut
tanut muuten kertomusten luonteeseen, sillä haastateltavalla oli omaeh
toinen vapaus "elää" kertomuksensa maailmassa. Haastatteluista muo
dostuikin eläviä ja toimivia itsemääritelmiä, mutta myös hoitokäytäntöjä 
kritisoivia tulkintoja. 

Kun kertomuksista tuli näin yksilöllisiä, tarkastelunäkökulmien 
yhdistäminen tuotti jonkin verran vaikeuksia. Mutta muutamien laajo
jen alkuhaastattelujen jälkeen opin näkemään, mitkä teemat nousivat 
keskeisiksi. Täten saatoin myöhemmin ohjata keskustelua näihin tee
moihin. Lopulta analysoidessani kertomuksia tarkemmin tarkastelin 
niitä yhtenä joukkona keskeisten teemojen näkökulmasta. Joitakin ta
pauksia otin lisäksi erilliseen tulkintaan: varhaisemmalla ajalla syöpään 
sairastuneet ilmentääkseni kokemisen muutoksen alkuvaihetta kriisi- ja 
taisteluteemoineen sekä kaksi 1990-luvulla syöpään sairastunutta, joista 
toinen ilmensi ehyesti kokemisen modernia hallintaa ja toinen kuole
manläheisyyden pelosta selviytymistä. Ammattilaisten haastatteluja 
tarkastelin lähinnä ammattiroolien näkökulmasta: kuinka lääkärit, fyysi
kot ja hoitajat tulkitsivat syövän hoidon ja kokemisen muutosta. 

Tiedon keruu ja aineiston analyysi tuntuivat varsinkin aluksi 
hankalilta, koska ne olivat lähinnä uusien välineiden kokeiluja: poti
laiden ja ammattilaisten haastattelujen yhdistäminen hoidon ja kokemi
sen muutoksen tulkitsemiseksi historiallisen tutkimus- ja teoriatiedon 
näkökulmasta. Mutta lopulta ne olivat välttämättömiä, sillä näin tutkit
tava ilmiö tuli selkeämmäksi. Katsoin kokeiluni myös välttämättömäksi 
sen tähden, että varsinaisia menetelmiä syövän kokemisen tutkimiseksi 
ei ole ollut. Toisaalta vuorovaikutuksellista tietoa hoidon ja kokemisen 
kehityksestä ei ole ollut. Syövänhoidon kehityksen historian kirjoitta
minenkin on vasta tekeillä. Psykologian alueella on kyllä kehitelty eri
laisia psyykkisen kokemisen mittareita kuvaavia taulukoita, mutta kva
litatiivisen tutkimuksen metodeiksi nämä eivät olennaisesti sovellu. 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessahan tulisi kuvata syövän kokemista ja 
kokemisen muutosta historiallisesti kehittyvänä prosessina. Kaiken 
lisäksi syövän kokemista kuvaavat kriisivaiheiden tarkastelut aiemmissa 
tutkimuksissa olivat mielestäni jo niin kuluneita, että näiden sijaan oli 
saatava jotakin uutta. Siksi jouduin käyttämään menetelmiä, jotka vai
kuttavat osin epävarmoilta. Olenhan tietoisesti halunnut tuoda esiin 
vanhastaan vallinneesta tulkinnasta eroavaa syövän kuvaa ja kokemista 
sekä soveltaa toisenlaisia menetelmiä: modernisoitumistulkintaa, syövän 
hoidon kehityksen kuvauksia, tukitoimintojen ja hoidon ohjauksen 
kehityksen tulkintaa sekä potilaiden että ammattilaisten näkökulmalta. 
Kun etukäteistietoa syövän kuvan ja kokemisen muutoksesta ei ollut, 
jouduin etsimään teemat vasta itse haastattelukertomuksista. Tällöin 
haastattelutilanne oli järjestettävä mahdullisirmnan avoimeksi keskuste
luksi ja vasta vähitellen nousevia teema-aihelmia syventäen. Näin ollen 
keskusteluluonne kuvastuu myös lainauksissa, joita olen ottanut sekä 
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ammattilaisten ja potilaiden että tutkijan interdiskurssista. 
Hoitostrategioiden kehityksen tulkinta on mielestäni perusteltua 

sen tähden, että juuri se on ensisijaisesti vaikuttanut kokemisen muu
tokseen. Myös hoidon yhteyteen syntyvän ohjaus- ja neuvontatyön tul
kinta on tärkeää, sillä tämäkin ohjaa kokemuksellisuutta. Yhteiskunnan 
modernisoitumiskehityksen huomioon ottaminen toimintoja muuttava
na, monimuotoistavana ja teknistävänä on perusteltua siksi, että toimin
tojen ja elämäntavan muutos synnyttää moraalista stressiä kokemisen 
muutokseen. Kun objektirakenteet (instituutiot, laitokset, toiminnot) 
muuttuvat, syntyy paineita subjektin modernisoitumiseen (elämäntapa, 
käsitykset, kokemukset). Hoidon muuttuessa muuttuu myös subjektiivi
nen kokemus. Tämän ilmiön merkityksellistäminen on ollut mielestäni 
tärkeää, ja se onkin keskeisintä koko työssä. 

Nykymaailma on moni-ilmeinen ja monimuotoisuutta suosiva. 
Tällöin yhden tieteenalan tulkinnat eivät riitä vaan asioiden moni-ilmei
syyden ja sidoksisuuden tähden tarvitaan eri tieteenalojen näkökulmia. 
Kaiken kaikkiaan tutkimukseni monimuotoisuus syövän kuvan ja koke
misen modemisoitumista reflektoivana on yksilöllistä tulkintaani vaikka 
eri tieteen alojen näkökulmia soveltavaa. Samoista aineksista olisi voi
nut kyllä saada toisilla tavoitteilla erilaisen tutkimuksen. Mutta ajattelen 
kuitenkin, että syövän kokemisen murros on erityisen ajankohtainen 
juuri nyt 1990-luvulla, jolloin myös koko yhteiskunta on uuden mur
roksen edessä. Tässä mielessä tulkintani monimuotoisuus ja modernisoi
tumista painottava luonne on perusteltavissa. 

11.2 Tulosten arviointia 

Syövän kuvan ja kokemisen muutosta ilmentävät työssäni hoidon 
tekninen ja ammatillinen kehittyminen, paranemisen edistyminen, poti
laskeskeisen hoidon muodostuminen sekä kokemisen arkipäiväistymi
nen ja normalisoituminen. Taustavaikuttimena tähän on ollut mitä 
ilmeisimmin tieteen ja yhteiskunnan modernisoituminen. Ammattilaiset 
kertoivat hoidon kehityksestä optimistisesti. Vastukset oli voitettu ja 
syövän hoito oli vakaassa asemassa, elleivät uudet muutokset - prio
risoiminen ja säästötoimet - aiheuta lisäongelmia. Jatkuvaa hoidon 
kehittämistä pidettiin tärkeänä. Potilaat kertoivat, että syövän kanssa 
selviää, mutta ongelmiakin on. Sokkikokemusta, kokemisen jäsentämis
tä, tiedon merkitystä, avoimuutta puhua ja uskoa selviytymiseen koros
tettiin. Sokkikokemusta ei kuitenkaan aina todettu olevan. Kriisikoke
musta tuotiin jonkin verran esille, ja etenkin sairastumisen alkuvaihees
sa se saattoi olla vaikea, jos tauti oli diagnoosivaiheessa pitkälle eden
nyt tai tietoa tilanteesta ei ollut. Puutteita katsottiinkin olevan erityisesti 
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tiedon välittämisessä. Ammattilaiset pitivät potilaiden kokemuksia 
vähemmän traumaattisina kuin ennen, mutta jonkin verran mystisempi
nä kuin potilaat itse. Ammattilaisten uusi tehtävä - syövän normalisoi
minen, dramatisoimisen vähentäminen, tiedon välittäminen ja "kosketta
van kommunikaatioyhteyden" luominen - olivat jo osittain toteutuneet. 
Mutta vaatimuksia asetettiin myös tulevaisuudelle. Ammattirooleissa 
ilmeni ongelmia sen tähden, että organisatoriset käytännöt suosivat 
professioiden sekoittumista, potilaat medikaalisen tiedon lisäämistä, ja 
yleisesti painotettiin psykososiaalisen työotteen vahvistamista. Miten 
moniammatillisessa ja moni-ilmeisessä hoidossa toimitaan rationaalisesti 
yhdessä? Potilailla tiedon määrä koko ajan kasvaa. Miten potilas selviy
tyy? Miten potilas osaa tehdä valintoja? 

Toiko tämä tutkimus sitten esiin mitään uutta? Mielestäni olen 
ainakin osittain voinut tuoda esiin uudenlaista syövän kokemista: koke
misen normalisoitumista, arkipäiväistymistä ja yksilöllistymistä, koke
musten kommunikoimista ja elämäkerrallista yhteyttä. Aiemmat tutki
mukset ovat suurelta osin olleet kriisikokemisen vaiheisiin perustuvaa 
selvittelyä ja kriisikokemista painottavia. Kuitenkin tuloksissa on todet
tu, että potilaat ja omaiset selviytyvät yleensä hyvin (Krause 1987, Neu
vonen 1991). Ulkomaisissa tutkimuksissa todetaan, että sairastumiseen 
liittyvä kriisi on melko vähäistä ja suurimmaksi osaksi elämäntausta
suhteiden heijastamaa. Tästä huolimatta tutkimuksia ei ole tuotu esiin 
kokemisen muutoksen näkökulmasta eikä hoidon kehityksen ja yhteis
kunnallisen muutoksen näkökulmasta. Kriisiteorioista pitäisi kyllä jo 
luopua, sillä kokemus on yksilöllinen, erilainen kunkin elämäntaustan 
ja elämäntilanteen mukaisesti. Toisaalta potilaalla on hoidon kehityksen, 
tiedon lisääntymisen ja yhteiskunnallisen muutoksen tähden kykyä ja 
valmiutta käsitellä itsenäisesti sairastumiskokemusta. Kuitenkin ajatte
len, että ammatillinen tuki on tärkeää: ensisijaisesti medikaalisen tiedon 
välittäminen, mutta myös potilaan kanssa yhdessä tilanteen jäsentämi
nen ja potilaan itseosaamisen vahvistaminen. Tämä ei tarkoita vanha
muotoista terapeuttista järjestelmää, jossa kokemus tulkitaan kriisiksi, 
vaan potilaan ehdoilla toimivaa tiedon, ymmärtämisen, läheisyyden ja 
rohkaisun vuorovaikutusta. 

Tutkimuksessani olen korostanut positiivisen selviytymisen näkö
kulmaa. Vaarana on nyt, että muodostan kriisimyytin sijaan uuden myy
tin - selviytymisen myytin. Mielestäni tähän ei kuitenkaan ole aihetta. 
Ensinnäkin hoidon kehitys, potilaskeskeinen hoito ja yhteiskunnan 
tilanne eivät ole voineet olla vaikuttamatta selviytymiskyvyn kasvuun. 
Toisaalta selviytymisen myytti oli olemassa jo jokin aika sitten, kun 
potilas korosti selviytymistä ja taistelua pakonomaisesti, jopa niin, että 
hän pelkäsi antaa surun ja masennuksen tunteille valtaa. Ammattilaiset 
toivat esiin kriisikokemista. Tämä oli mielestäni kuvitteellista, ristirii
taista ja vallitsevien teorioiden synnyttämää. Nyt tilanne on realisoitu
nut sekä potilaiden että ammattilaisten taholla. Kun syövästä ja hoi-
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<loista tiedetään ja potilaan kokemuksia hoitoprosessissa käsitellään, 
tulee todellisuus ilmeiseksi. Potilas saa aivan kuin näkökykyä tilantee
seen. Toisaalta jotta yksilö voisi selviytyä, hänellä tulisikin olla uskoa 
selviytymiseen, sillä yksilö itse ensi sijassa vaikuttaa selviytymiseensä. 
Tähän häntä tulisi vahvistaa myös ammattikäytännössä. On myös todet
tu, että yksilön selviytymiskyky vahvistuu ongelmatilanteissa. Tämä ei 
tarkoita, että syöpä aina paranee vaan että sen kanssa opitaan elämään. 
Ahdistusta ja masennusta voi olla, mutta opitaan myös elämään näiden 
kanssa. Näitä ei myöskään kehoteta peittämään, vaan pyritään tuomaan 
ne rohkeasti esille. Yksilön selviytyminen on olennaisesti sidoksissa 
siihen, miten hänen persoonallisuutensa voi kussakin tilanteessa mur
tautua esiin: miten hän voi tulla tunnustetuksi ja hyväksytyksi sai
rautensa kanssa. 

Alkusokin jälkeen tilanteeseen myös totutaan melko pian, mutta 
potilas voi tuntea selviytyvänsä jopa taudin edetessä ja kuoleman lähei
syydessäkin. Tähän häntä auttavat tilanteen tietoinen käsittely ja sosiaa
linen kanssakäyminen. Potilaan voidessa puhua kokemuksesta asia 
tulee sosiaalisesti yhteiseksi. Kun asioista puhutaan, ne luovat selviyty
misen tunteen, jolloin yksilö tuntee olevansa vahvempi. Tilanne voi olla 
kaaosmainen ja päättyä itsetuhoon, mutta yleensä vuorovaikutusproses
sissa saa aivan kuin uusia aineksia hallintakyvyn kasvulle. Potilaan 
tulisikin ymmärtää, että selviytyminen on mahdollista mutta se ei saisi 
olla pakonomaista. Yksilöllä on myös oikeus olla selviytymättä. Yleensä 
kuitenkin yksilön tarve on selviytyä, onnistua kussakin tilanteessa. 

Kaiken kaikkiaan tutkimukseni perustarkoite on tuoda esiin sitä, 
että syöpä on normalisoitunut: se paranee eikä aiheuta välttämättä 
selviytymisvaatimuksia - kriisiä, etenkin, jos potilas saa tiedon parane
misen mahdollisuudesta. Subjektiiviset ja kulttuuriset elämäntaustateki
jät myös vähentävät kriisikokemista. Nyky-yhteiskunnan syöpäpotilas 
on jo niin monissa kokemuksissa vahvistunut, että syöpä ei ole hänelle 
aina kriisikokemus. Mutta lähdettyäni tutkimustyöhön aivan kuin "uu

dispellolle" en ole voinut kehitellä kovinkaan täsmällisiä analyyseja. Löy
tämäni tulokset ovat lähinnä suuntaus siihen, mihin myöhemmin tulisi 
kulkea. Olen itse joutunut muuttamaan käsityksiäni lähes täysin. Ajatte
linhan aluksi, että on välttämätöntä tutkia kriisikokemisen ilmiöitä 
psykososiaalisen työn ja tuen vahvistamisen näkökulmasta. Mutta sitten 
totesin, että tähän ei ollut tarvetta, koska kokeminen oli vähenevästi 
kriisikokemus. Toisaalta tämä olisi vain vahvistanut sitä. Niinpä kään
nyin selvittämään kokemisen muutosta. Tutkimukseni viittaa siihen, 
että syövän kokeminen on arkipäiväistynyt. Syöpään suhtaudutaan yhä 
enemmän kuin mihin tahansa tavanomaiseen ohimenevään tautiin. 
Kriisiteorioita korostetaan kyllä edelleen tutkimuksissa sekä psykiatrian 
ja terveydenhuollon opetuksissa. Mutta sädesairaalassa käytäntö on kui
tenkin muuttunut, sillä jo ensimmäisinä päivinä sairaalaan tullessani 
totesin, ettei sairaala ollutkaan "kuoleman laakso" vaan siellä potilaat ja 
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henkilökunta saattoivat jopa nauraa. Selviytymistä painotettiin sekä 
hoitohenkilökunnan että potilaiden taholla. 

Tämä tutkimus onkin samalla muodostunut potilaiden ja sairaa
lahenkilöstön arkipäivän ja ammattiroolien tuntojen selvitykseksi. Tähän 
liittyen olen havainnut joukon ilmiöitä, joita tulisi selvittää lisää. Potilai
den yksilöllisen aseman määrittäminen vaatisi lisätulkintoja. Tiedon 
välittämisen ja "koskettavan kommunikaatiosuhteen" tehtävät tulisi 
tarkemmin määritellä. Hoidon rooli suhteessa kokemiseen on monimut
kainen ja siten laajemman tutkimuksen aihe. Ammattiroolien sisäinen ja 
keskinäinen järjestys potilaan auttamisen näkökulmasta vaatisi syvällis
tä tutkimusta. Tiedon ja valintojen virran kasvaessa terveysvalistuksen 
toimintoihin ja kokemuksiin vaikuttavaa tehtävää tulisi edelleen käsi
tellä. 

Näin ollen tutkimukseni on saattanut synnyttää enemmän ongel
mia ja kysymyksiä kuin vastauksia. Mutta olkoot nämä ilmiöt, joista 
seuraavassa tarkemmin, ponnahdus laajempaan tutkimusvirtaan kuin 
tähän asti. Alue on laaja, vaikea ja "ryteikköinen" mutta sellaisenaan 
haasteellinen, kuten syövänhoidon kehittäminenkin on aikanaan ollut. 

Tappavasta paranevaksi taudiksi 

Syövän kuvan ja kokemisen muutos on jäljiteltävissä 1700-luvun lopul
le, jolloin syövän tieteellinen tutkimus ja hoidon kehittäminen alkoivat. 
Valistus korosti tieteellistä rationaalisuutta. Tämä vaikutti uudenlaisten 
keksintöjen ja käsitysten muotoutumiseen. Teollistuminen ja kaupungis
tuminen sai alkunsa, teknologian kehitys pääsi vauhtiin ja lääketieteelli
set menetelmät uudenaikaistuivat. 

Tieteellisen tutkimuksen edetessä syöpää alettiin tunnistaa, jol
loin luovuttiin maagisesta ja mystisestä syöpäkäsityksestä vihaisen 
Jumalan rankaisuna huonon elämäntavan tähden. Toisaalta syytekijöistä 
ei varhemmin ollut juurikaan tietoa. Ajateltiin, että syöpä syntyi tai
anomaisesti ja se söi kuin ahnas susi elimistöä piittaamatta mistään. Ga
lenoksen aikainen (131-200) syövän mystinen kuva synkkämielisen 
kylmän ja kuivan veren sekä mustan sapen yhdistelmänä oli vallalla 
1700-luvulle asti, jolloin syövän syyksi alettiin ajatella kudosnesteiden 
huonoa laatua sekä näiden ja veren epätasaista sekoittumista. Kun en
simmäinen tieteellinen oppikirja julkaistiin 1800-luvun alussa, siinä 
syövän syynä pidettiin alttiutta elinten tulehduksille, joiden katsottiin 
johtuvan ravinto- ja nautintoaineista mutta myös epätavallisista elämän
tavoista kuten työskentelystä kumarassa, tukahdetuista intohimoista tai 
liiallisesta seksistä ja keskenmenoista samoin kuin liiallisesta mielenlii
kutuksesta. Toisaalta ymmärrettiin, ettei kohtuullinen ja rauhallinen 
elämä välttämättä suojannut syövältä. Käsitykset olivat tässä vaiheessa 
puoliksi traditionaalisia, mutta niillä oli myös vahva liittymä myöhem-



195 

piin, jopa nykyaikaisiin käsityksiin ravinnosta ja nautintoaineista kuten 
myös stressikäsityksistä, mitä ajoittain voimakkaastikin korostettiin. 
Syöpä-nimitystä alettiin käyttää ensimmäisen kerran 1800-luvun alussa 
ruumiin madon, lupuksen, ravun ja skirruksen sijasta. Syöpä ymmärret
tiin tuskalliseksi kauheaksi taudiksi, sillä parannuskeinoja ei juuri ollut. 
Mutta vähitellen tilanne alkoi muuttua. 

Modernin syövänhoidon katsotaan alkaneen 1800-luvulla, jolloin 
kirurginen hoito syövän ensimmäisenä hoitomuotona sai nykyaikaisen 
hoidon luonteen. Tuumoreita poistettiin jo 1600-luvulla, mutta leikkaus 
oli silloin raaka ja barbaarinen. Modernin ajan sanotaan alkaneen vasta 
kun mikrobiologian tutkimus sekä anestesian käyttö ja vakavien infekti
oiden hoitaminen opittiin. Isoja keräkaalimaisia tuumoreita voitiin pois
taa ja siten inhimillistä kärsimystä yhä enemmän vähentää. Leikkaus
hoito sai syövänhoitomuotona perustan, joka on säilynyt vahvana aina 
meidän päiviimme saakka. Mutta sittemmin todettiin, että leikkaus ei 
yksinomaan riittänyt paranemiseen, sillä veren mukana saattoi elimis
töön levitä metastaaseja aiheuttavia soluja. Siksi merkittävä edistys oli 
röntgensäteiden keksiminen 1800-luvun lopulla ja myöhemmin 1900-
luvun puolivälissä sädehoidon rinnalle kehittyvä lääkehoito. Syövästä 
tuli hoidettava ja paraneva tauti. 

Pioneerityö, innovatiivisuus ja teknologian kasvu 

Suomeen sädehoito tuli 1900-luvun alussa. Ensimmäiset röntgenlaitteilla 
hoidetut esiteltiin jo vuonna 1903 Suomen Lääkäriseuran kokoukselle. 
Sädehoidon kehitys oli kuitenkin aluksi hidasta, sillä ala oli halveksittu ja 
paranemiseen ei uskottu. Kirurgit hoitivat röntgenosastoa sivutoiminaan. 
Lääkäreitä ei saatu alan halveksunnan tähden. Kukaan ei halunnut 
hoitaa toivottomia tapauksia. Spesialistit vitsailivat sädehoitoa paistami
seksi, grillaamiseksi, polttamiseksi ja valohoidoksi. Sädelääkäreitä ei 
edes tunnustettu syöpälääkäreiksi. Kuitenkin syövän ongelma oli yhteis
kunnassa havaittu, ja vaikka valtiovalta ei tullutkaan aluksi kehittelyyn
mukaan, niin lopulta lääkäriliitto totesi välttämättömäksi, että asialle oli 
tehtävä jotakin. Perustettiin syöpäyhdistys ja ensimmäinen hoitoklinikka 
Helsinkiin 1930-1 uvulla. 

Syövänhoitoklinikat perustettiin vasta 1960-luvulla, jolloin järjes
telmällinen hoito alkoi. Konekanta lisääntyi ja niiden tehokkuus kasvoi, 
jolloin myös hoito tuli turvallisemmaksi. Kun ennen fyysikot mittasivat 
säteilymäärää käsin, se saattoi olla epätarkkaa: säteilyriskin vaara oli 
suuri ja palamisia tuli. Mutta sitten kehiteltiin toimintoja ja laitteita, 
jotka automaattisesti mittasivat tarvittavia säteilyannoksia. Turvallisuut
ta lisääkin nykyisin juuri se, että millimetrin tarkat hoitosuunnitelmat ja 
annossuunnittelut ehkäisevät virheiden toteutumista. 

Kehitys oli hidasta, mutta lopulta päädyttiin huomattaviin tu-
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loksiin. Aluksi hoidettiin lähes terminaalivaiheessa olevia, uusiutuvia ja 
leikkauskelvottomia syöpiä, ja vain pieni prosentti potilaista pääsi hoi
toon. Nyt lähes puolet syöpäpotilaista saa sädehoitoa. Paranemismah
dollisuus on moninkertaistunut. 

Lääkäripulasta kärsittiin aina nykyvuosiin saakka, sillä vain muu
tamia innokkaita saatiin alalle. Valmiita hoito-ohjelmia ei ollut vaan ne 
tuli suunnitella yrityksen ja erehdyksen kautta. Sädehoitoa käytiin opet
telemassa ulkomailla, ja myös sytostaattiohjelmia saatettiin löytää ulko
mailta. Työtä oli tavattoman paljon, mutta siihen paneuduttiin elä
mäntehtävän omaisesti. Nyttemmin ulkomailta tullaan Suomeen ja eri
tyisesti Jyväskylään tutustumaan. Jyväskylän onnena oli saada useita 
pioneerikehittelijöitä, jotka paneutuivat innokkaasti hoidon kehittämi
seen ja auttoivat siten klinikan yhdeksi kilpailukykyisistä syövänhoito
klinikoista maassamme. 

Menestyksen ja edistymisen perusta lienee siinä, että löytyi inno
vatiivisuutta ja uskoa kehittämiseen alan halveksunnasta, ylettömästä 
työstä ja tulosten vähyydestä huolimatta? Miksi sitä sitten oli? Toimin
taan vuosisadan vaihteessa pakottivat syövän lisääntyminen ja potilaiden 
kärsimysten näkyvyys. Työ oli haasteellista ja vapaata, kun tehtävää oli 
paljon. Byrokratian esteet olivat vähäiset, koska toimittiin aluksi yksi
tyisluonteisesti syöpäjärjestöjen kautta. Hoidoista oli myös tulosta, sillä 
syöpä parani kokonaan - jopa kivuliaasta liikuntakyvyttömästä tehtiin 
kävelevä. 

Innovatiivisuus on myös säilynyt, vaikka sittemmin julkinen 
terveydenhuolto otti hoidon kehittämisvastuun. Vanhakantaisia käytän
töjä romutetaan, ja tulosta saadaan yhä enemmän. Paranevuus edistyy
0,7 % vuosivauhtia, ja toisista syöpälajeista paranee kokonaan. Mutta 
syöpäkin lisääntyy jopa 1,6 -kertaseksi vuosituhannen loppuun mennes
sä. Siksi uusia tehokkaampia menetelmiä tarvitaan edelleen. Uusia me
netelmiä myös löydetään: lasersädehoidot, boorihoidot, soluviljelmät ja 
kasvutekijöiden edistäminen esimerkiksi ovat tulevaisuuden osaamista 
vaativia. Lääkeaineet tehostuvat, sivuvaikutuksia on vähemmän ja ki
pua hoidetaan. Yksilökohtaisen hoidon suunnittelua tarkennetaan ja ter
minaalihoitoa vahvistetaan. 

Syövänhoidosta on tullut hienostunutta ja teknillistä sädehoidon 
kehittyessä. Kun myös diagnostiikka on parantunut, voidaan hoitaa yhä 
varhaisemman vaiheen syöpiä ja siten parempikuntoisia potilaita. Tämä 
lisää työn arvokkuutta. Kehittämisen haaste kuitenkin säilyy, sillä kaik
kia ei voi vielä parantaa. Toisaalta kehittelytahto saattaa kadota, kun 
toimintoja rajoitetaan säästöohjelmien vuoksi. Hoidon jatkuva teknisty
minen voi myös synnyttää osaamattomuuden pelkoa. 

Innokkuutta hoidon kehittämiseen on ollut myös hoitajien työn 
alueella. Monien projektien avulla on selvitelty hoitotyön, potilaiden ja 
omaisten tarpeita käytännön toimintojen parantamiseksi. Hoitotyö on 
tullut ammatillisesti vaativammaksi ja potilasläheisemmäksi. Työtä 
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toteutetaan yhä enemmän hoitosuunnitelmia tehden ja potilaan tarpeita 
kysellen. Varhemmin syövästä ei potilaan kanssa puhuttu, sillä syöpää 
ja potilasta pelättiin. Mutta pelko tuli oppia voittamaan ja alkaa keskus
tella potilaan kanssa. Nyt keskustelu ja sen mukana potilaan selviyty
misen ohjaus on niin yleistynyt, että ajoittain voidaan ajatella jopa varsi
naisen perushoidon kärsivän. Ammattitaito on kuitenkin lisääntynyt, ja 
potilasta hoidetaan yhä paremmin. Mutta myös työn kiireisyys on li
sääntynyt, sillä potilaita on paljon ja hoito-ohjelmia nykyisin enenevässä 
määrin. Säästötoimien aikaansaamien henkilövähennysten ja organisato
risten muutosten vuoksi tehtävät kasautuvat ja muuttuvat teknisemmik
si. Toisaalta yksilövastuinen hoitomuoto tuo siihen inhimillistä lisää. 
Vanhemmat työntekijät saattavat kyllä pelästyä uusia käytäntöjä tutun 
ja turvallisen vanhan vaihtuessa epävarmaan uuteen. Mutta yleisesti 
syövänhoitotyöstä pidetään. Siinä on todennäköisesti inhimillistä herk
kyyttä sekä reaalisen todellisuuden ja koskettavuuden mahdollisuutta, mikä 
antaa haasteellisuutta ja mielekkyyttä jaksaa - jopa kehitellä aluetta. 

Potilaskeskeinen hoito 

Toinen merkittävä muutos onkin ollut juuri potilaskeskeisen hoidon 
kehittyminen. Tämä on havaittavissa koko hoidon alueella, ja tässä kom
munikaatioyhteyden luominen sekä tiedon välittäminen on ollut olennainen 
osa. Varhemmin potilas saattoi kokea syövän hämmentävänä, sillä hän 
ei tiennyt siitä sen enempää kuin hoidoistakaan juuri mitään. Mutta sit
temmin potilaan aseman huomioon ottaminen hoidon yhteydessä tuli 
keskeiseksi. Diagnoosin, hoidon, levinneisyyden ja mahdollisen kuole
man kertominen katsottiin tärkeäksi. Tähän antoi sysäystä valtiovalta 
määrätessään kuolevan potilaan hoidon järjestämisestä. 

Syövän kokemista alettiin myös analysoida uusien käsitteiden 
avulla. Sairastumiseen liittyvät stressitutkimukset, joita oli ollut varhai
silta ajoilta, tarkentuivat kriisikokemisen tulkinnoiksi. Jo 1950-luvulla 
nämä tulkinnat korostuivat amerikkalaisessa kulttuurissa hoitoprosessin 
yhteydessä, jolloin muodostui psykososiaalinen tutkimuskenttä kliinisen 
onkologian alueelle. Suomessa kokemisen tulkintoja hahmoteltiin vasta 
1970-luvulta lähtien kriisin käsitteen ja surutyöskentelyn käsitteen avul
la. Tämä olikin avuksi erityisesti hoitotyössä potilaiden kokemisen ym
märtämiseksi. Mutta tulkinnat saivat lopulta liialliset mittasuhteet: kriisi 
oletettiin kaikkien potilaiden kokemukseksi. Tähän saattoi osaltaan vai
kuttaa psykologisen mystiikan nousu, joka tänä aikana oli yhteiskun
nassa yleistä. Yhteiskunnallinen kehitys ja elämäntavan modernisoitu
minen oli 1970-1980-luvulla hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisen 
vuoksi niin nopeaa, että psyykkisen kokemisen tulkintaa ei ehkä kyetty 
realisoimaan vaan esiintyi jopa asioiden ylidramatisointia. K�sitykset 
syövästä psykologisoituivat ja institutionalisoituivat vallan sekä hallin-
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nan välineiksi, sillä kriisikokemista alettiin jopa vaatia. Muodostettiin 
syöpäpotilaat-kategoria, jonka ideana oli tulkita kaikki potilaat saman
laisina. Yksilöllinen elämäkerrallinen kokeminen ei saanut näissä teori
oissa sijaa. Vanhan paradigman muutosta tässä vaiheessa kuvaa kui
tenkin se, että ennen psyykkiset tekijät ymmärrettiin sairauden syyksi, 
nyt ne tulkittiin sairauden seurauksiksi. Mutta kun teoriat eivät tulleet 
jatkuvasti hoidon alueella potilaiden kokemuksien kautta testatuiksi, 
niistä tuli ajan mittaan itseään toistava uusi tradition myytti. Tietämät
tömyyden ajoilta oli vain siirrytty kriisikokemisen ylikorostamiseen. 
Mutta sittemmin hoidon, tutkimuksen, keskustelukäytännön sekä poti
laiden omien julkisten taistelupyrkimysten ja avoimen esiintymisen väli
tyksellä käsitykset saattoivat uudelleen muuttua. Kuitenkaan muutos ei 
ulottunut kaikille alueille, sillä esimerkiksi terveydenhuollon opetus 
säilyy osittain vanhakantaisena kriisikokemusta korostavana. Myös 
hoidon alueella on jatkuvasti epävarmuutta siitä, miten potilas syövän 
lopulta kokee. Monimuotoiset käsitykset kokemisesta ovatkin ilmeisiä. 

Yhteiskunnassa avoimuus kuitenkin lisääntyi, kun potilaat alkoi
vat puhua sairaudesta julkisesti. Potilaiden nimittelystä luovuttiin, ja 
heitä alettiin kohdella normaaleina yhteiskunnan jäseninä. Psykologinen 
mystisoiminen katosi siirryttäessä teollisuusyhteiskunnasta tietoyhteis
kuntaan: käytännöllisen, teknologisen ja kognitiivisen taitotiedon järki
peräiseen kehittämiseen ja hallintaan. Tämä suuntaus vaikutti myös 
hoidon alueella. Taitotiedon lisääntyessä syövän tuntoja alettiin rationa
lisoida välittämällä asiallista medikaalista tietoa potilaalle. Tiedon välit
täminen lopulta kanavoitui potilaskeskeiseksi ohjaus- ja neuvontatyöksi 
sekä psykososiaalisen työotteen hahmottamiseksi koko hoidon alueelle. 

Potilaskertomusten mukaan potilaskeskeinen toiminta toteutuu, 
mutta hoitoyksikkökohtaisesti erilaisena. Tätä haittaa toisaalta se, että 
hoidon teknistymisen ja potilaskeskeisyyden yhteensovittaminen on 
ongelmallista. Potilaat kertoivat, että syövän diagnoosi monta kertaa vii
västyi ja syöpä ehti levitä, kun lääkärit työterveydessä tai terveyskes
kuksessa eivät olleet pitäneet potilaan oireita syöpään viittaavina. Usein 
oli tulkittu vaeltelua ja valittelua lääkärissä jopa mielenterveysongel
mina tai iskiasvaivoina. Diagnoosi- ja leikkausvaiheessa potilaalle ei 
ollut aina kerrottu syövästä ja mahdollisista jatkohoidoista. Epärealis
tinen kuoleman pelko saattoi saada ylivallan. Toisaalta itse tiedon välit
tämistä ja kommunikaatioyhteyden luomista ei ollut riittävästi organi
soitu. Syöpädiagnoosi tokaistiin pesuhuoneen ovella tai seitsemän hen
gen potilashuoneessa. Kahdenkeskistä tilanteen selvittelyä, jota potilas 
toivoi, ei aina ollut. Yhteistoimintaongelmia esiintyi leikkaus- ja säde
hoitoyksiköiden erillisyyden tähden. Kun tietoa jatkohoidoista ei juuri 
kirurgisella osastolla saanut, odotuspelon rajat ylittyivät ja potilas pyrki 
soittelemaan seuraavaan hoitolaitokseen. Sädesairaalaa tiedon välittä
misyksikkönä kiitettiin, mutta usein tieto tuli myöhään, sillä diagnoosi
vaiheesta oli kulunut jo aikaa. Epärealistista pelkoa potilas oli puutteel-
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lisen tiedon tähden saattanut kokea jo pitkään. Sädesairaala potilaan 
omana hoitolaitoksena tuntuu kuitenkin turvalliselta, jopa niin, että 
välttämättömään terveyskeskushoitoon ei haluta. Ennemmin vaikka 
kuollaan kuin siirrytään sinne. 

Ammattilaisten kesken epäkohdat tiedostetaan, mutta ei ole 
saatu riittävästi tuntumaa siihen, miten tilannetta voitaisiin parantaa. 
Kiire, suorituspaineet ja jatkuvat muutokset haittaavat toimintojen ja 
erityisesti yhteistoiminnan kehittämistä. 

Avoimuus, yksilöllisyys ja kokemisen normalisoituminen 

Potilaiden ja ammattilaisten kertomusten mukaan syöpä on normalisoi
tunut, arkipäiväistynyt, tullut tavanomaiseksi hoidettavaksi ja parane
vaksi taudiksi. Syöpää kohtaan ei tunneta enää niin suunnatonta pelkoa 
kuin aiemmin. Sitä ei salata, vaan siitä puhutaan avoimesti. Syytekijöitä 
ei mietitä, syyllisyyttä ja häpeää koetaan vähemmän, mutta syövän 
merkitystä menneen ja tulevan elämän kannalta jäsennellään. Norma
lisoitumista ja arkipäiväistymistä kuvaa myös se, että syöpään on totut
tu. Potilas voi elää yhteisössä normaalisti. Syöpää voidaan hoitaa ja hoi
dettavuudesta myös tiedetään. Sairaustilanne on oppimistilanne, jossa 
yksilölliset ja sosiaaliset elämänarvot saavat uuden merkityksen - elä
mästä aletaan jopa nauttia. Traumaattista kriisikokemista on vähän. 
Syöpä kokemuksena kuten tautinakin on yksilöllinen. Se voi ilmetä 
potilaskohtaisesti erilaisena kasvaimena, ja se voi myös aiheuttaa eri
laisia kokemuksia yksilöllisesti kunkin subjektiivisten ja kulttuuristen 
oppimiskokemusten luoman valmiuden mukaisesti. Yksilöllisyys on 
ajankohtaisesti lisääntyvää, sillä siihen vaikuttaa kulttuuristen objektira
kenteiden yksilöllisyyttä painottava trendi. Yksilöllisyys on vastakohta 
sääntöjen ja määritelmien automaattisesti asettuvalle yhdenmukaisuu
delle. Yksilöllisyys on itsereflektiota, itsemäärittelyä ja itsemääräämistä. 
Potilailla on lisääntyvä tarve määrittää syöpä yksilöllisesti ja omakoh
taisesti. Heillä on myös tarve tulla yksilönä tunnustetuksi yhteisössä. 

Potilaiden mukaan diagnoosi on sokki, mutta kokemus ei ole 
viipaloitavissa: suru tulee omalla ajallaan tai on tulematta. Kuoleman 
ajatus sokkikokemukseen liittyy, mutta pian myös rationaalinen ja rea
listinen kokemisen jäsentely saa sijaa, jolloin tilanne yleensä normalisoi
tuu. Kokemisen ymmärtäminen, hallinta ja merkitysyhteys on tässä 
olennaista. Diagnoosi ei saata heti mennä tietoisuuteen, mutta tiedon 
välittämisen, keskustelujen ja sanoman merkitysyhteyksien luomisen 
jälkeen asia selkiytyy. Potilas pohtii tapahtunutta elämänsuunnitelman 
kannalta. Hän yrittää muodostaa synteesiä menneen ja tulevan suhteis
sa sekä saada arkielämään tasapainoa. Hän myös melko pian kertoo 
kokemuksesta jollekulle. Moni potilas kertoo saaneensa hoitohenkilö
kunnan, perheen ja ystävien ymmärtävää tukea. Kokemus on silloin 
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ikään kuin jaettu ja siten helpompi kantaa. Kun kokemusta käsitellään, 
se saa hahmon, joka on konkreettisempi kuin ajatusten myytti. Vuoro
vaikutustilanteessa tapahtuu aivan kuin energian siirtoa, jolloin potilas 
tuntee olevansa vahvempi hallitsemaan ti),mnetti'I ja si=iilytti=imi=ii=in pP.r
soonallisen eheytensä. Masennukselle ja pelolle annetaan sijaa, mutta 
väliaikaisesti, sillä ymmärretään, että elämänvoima katoaa niiden jat
kuessa. Potilailla näyttääkin olevan vahva, ajoittain jopa illuusionomai
nen selviytymisen usko ja tarve. Tämän voimalla jaksetaan vaikeissakin 
tilanteissa. 

Aina ei sokkikokemusta, pelkoa ja masennusta edes ole: tiede
tään, että syöpä kyetään hoitamaan. Realistisuus taudin ja tilanteen 
kokemisessa onkin yhä ilmeisempää. Tunnustetaan, että syöpä on ja 
että se voi edetessään johtaa kuolemaan, mutta syövän ei anneta hallita 
koko elämää. Toisaalta syöpää ei edes ajatella. 

Kriisi ei silti ole poissuljettu, sillä syöpä on edelleen vakava 
tauti. Kokemus voi olla jopa traumaattinen, jolloin psykiatrista apua 
tarvitaan - mutta vain harvoin, sillä kriisikokemus on myös uuden luo
misen prosessi: kasvun mahdollisuus, haaste selviytymiseen, ja uuden 
elämänotteen hahmottamiseen. Ongelma kohdataan, mutta siitä pyri
tään myös eriytymään. Ahdistus sinänsä voi olla voimavara tässä muu
toksessa. Aktiivisuutta lisätään korvaavien kokemusten hankkimiseksi 
etsiytymällä erilaisiin virkistys- ja harrastustilaisuuksiin - terveiden 
joukkoon. Kokemisen käsittely etenee aaltomaisesti: 

1. tulkinta
2. progressio
3. regressio
4. uusi näkökulma
5. uudet kokemukset
6. lisääntynyt selviytymiskyky

Kokemisen tulkitseminen ja jäsentely sekä menneen että tulevan suh
teen irrottaa ahdistavasta ja patoutuneesta tunteesta. Suojamekanismeja, 
puolustusmekanismeja, kuitenkin säilytetään kieltämällä syövän tai 
tunteiden olemassaolo. Toisaalta heittäydytään tunteiden valtaan mutta 
niistä myös pyritään pois etsimällä uutta suuntaa elämään. Etäisyyttä 
tavoitellaan lisäksi konkreettisten uusien kokemusten kautta (ystävät, 
harrastukset). Riskitilanteiden aktiivinen sietokyky, toimintakykyiseksi 
tuleminen, kasvaa. 

Jos kokemus oli traumaattinen, irrationaalinen kaaosmainen tun
ne oli mahdollista. Mutta tämä oli kertomusten mukaan ensisijaisesti 
tiedon puutteesta ja vaikeasta elämäntilanteesta johtuvaa. Tiedon välttä
mättömyys kokemisen hallinnassa tuleekin keskeisesti ilmi potilaskerto
muksista. Jos tietoa oli, se koettiin tukena, sillä sen avulla kyettiin koke
musta jäsentämään. Mutta jos tietoa ei ollut, reaktiot saattoivat olla epä
realistisia suhteessa todelliseen tilaan. 
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Elämäntaustan yhteys yksilöllistää, erilaistaa, potilaskohtaistaa 
kokemusta. Potilaalla oli yleensä aiemmissa subjektiivisissa ja kulttuuri
sissa elämäkerrallisissa kokemuksissa muotoutunutta psykogeneettistä 
valmiutta käsitellä tilannetta, jolloin syövän dramaattinen luonne oli 
vähäinen. Yksilölliset kokemukset yleensä vahvistivat selviytymiskykyä. 
Mutta joskus potilas oli monissa vaikeissa elämänolosuhteissa tyhjen
tynyt ja uupunut niin, että syöpä ei enää sen tähden ollut kovin mer
kittävä. Toisen puolison sairaus ja kuolema sekä avioristiriidat olivat 
olleet niin raskaita, että syöpä ei merkinnyt enää kovin paljon. Sairastu
minen oli kuin lupaus levätä. Akuuttielämän vaikeudet (sairastaminen, 
perheongelmat, taloudelliset ongelmat) lisäsivät kyllä kriisikokemista. 
Kun sosiaalinen ympäristö tuotti kärsimystä ja ahdistusta, potilaan itse
haavoittuvuus heijastui kokemisen hallintakyvyn menettämisenä. 

Kokemus saattoi olla myös yksilöllisesti erilainen sukupuolen ja 
iän mukaan. Miehet vähättelivät syöpää tautina ja kokemuksena. Toisaal
ta he ikään kuin siirsivät syöpänsä vaimon huoleksi. Naiset ilmaisivat 
ahdistustaan ja levottomuuttaan mutta kykenivät avoimen kokemisen 
käsittelyn jälkeen tilanteen hallintaan. Potilaasta saattoi joskus tulla 
aivan kuin lapsi, jota toinen puoliso hoiti, mutta yleensä perheen kes
ken tultiin hyvin toimeen ja elämää kyettiin jatkamaan melko normaa
listi. Sairausryhmittäistä eroa kokemisessa en juuri havainnut, sillä esi
merkiksi vaikeasti paraneva keuhkosyöpä on ensisijaisesti miesten sai
raus ja heille syöpä oli tavanomainen haitta, kuin kivi kengässä. Rinta
syöpä, joka on helpommin paraneva tauti, ilmeni näkyvämpinä ahdis
tusreaktioina, tällöin usein keski-ikäisillä. Kyse on nyt naiseuden tekijöi
den murenemisesta, naisen herkkyydestä ja mahdollisesti keski-ikään 
liittyvästä kriisistä. Tosin päinvastaisiakin tapauksia on kummassakin 
ryhmässä. Varsinaisesti vain pitkälle edennyt tauti diagnoosivaiheessa 
herätti todellista pelkoa. Pitkäaikaisen sairastamisen jälkeen terminaali
vaihe ei enää aiheuttanut kovin suurta surua. Potilas oli jo niin uupu
nut, että saattoi toivoa elämän päättymistä. Tosin myös elämänhalu oli 
ilmeinen. 

Eletty elämä tai elämättä jäänyt elämä yleensä vähensivät koke
misen merkittävyyttä. Aikuistuneet perheet sekä keski-ikäiset kokivat 
syövän raskaimmin, sillä elämän kokonaisuudessa oltiin tässä vaiheessa 
vahvasti sisällä, joten siitä luopuminen kauhistutti. Nuoret olivat yllät
tävän optimistisia. He kykenivät rationalisoimaan tilannetta, he kas
voivat ja kypsyivät sairauden kanssa. Vanhat totesivat elämän ehtoon 
kutsuvan, syöpä ei heille ollut kovin merkittävä. 

Kaiken kaikkiaan syövän kokemisen muutosta kuvaa avoimuus 
puhua siitä sairaalassa, kotona ja yhteisössä. Toisaalta muutosta kuvaa 
kokemisen yksilöllistyminen. Syöpä koetaan potilaskohtaisesti eri ta
voin. Syöpä kokemuksena on myös normalisoitunut ja arkipäiväistynyt, 
sillä syöpä on vähemmän pelottava kuin aiemmin. Syöpään on totuttu, 
sitä voidaan jo ajatella tavanomaisena paranevana tautina. Sairastu-
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miskokemuksen ymmärtäminen ja jäsentäminen on ilmeistä. Kivun, 
kuoleman ja masennuksen liitättäminen syöpään on vähäistä. Kuole
masta sinänsä kyetään puhumaan avoimemmin ja realistisemmin kuin 
ennen. 

11.3 Yksilöllisyys ja itseosaamisen kasvu 

Syövän kuvan ja kokemisen muutoksen taustalla on yhteiskunnallinen 
muutoskehitys: objektin ja subjektin modernisoituminen. Tämä kehitys 
on ollut positiivista, mutta se on myös synnyttänyt uusia ongelmia. 
Tiedon ja teknologian lisääntyessä instituutiot ja toiminnat uudenaikais
tuivat, tulivat erilaisiksi kuin ennen. Yksilön elämäntapa, kokemukset, 
käsitykset ja suhtautumistavat muuttuivat objektirakenteiden muutosten 
mukaisesti. Yksilöllisyys, irtautuminen kollektiivisuhteista alkoi toteu
tua, mutta tämä tapahtui aaltomaisesti. Aika ajoin ilmeni aina uutta 
sidoksisuutta vaikuttavia toimintoja. Kun teollisuuden kehitys 1800-
luvulla irrotti yksilöt traditionaalisesta maataloustoiminnasta, syntyi 
kaupunkiliike, tehdastyöläisyys, uudenlainen kulttuurinen elämäntapa. 
Yksilöstä tuli subjekti, oman elämänsä hallitsija, mutta samalla hän tuli 
uuteen riippuvuussuhteeseen standardisoituvasta teollisuuskaupunki
kulttuurista. 

Siirryttäessä teollisuusyhteiskunnasta tietoyhteiskuntaan yksilöl
lisyys entisestään korostui: yksilöstä tuli itsenäisempi, tietävämpi ja 
aktiivisempi kuin ennen, mutta samalla hänestä tuli entistä riippuvampi 
uuden järjestelmän toiminnoista. Yhteiskunnallisessa murrosvaiheessa
han yksilö joutuu jäsentämään olemistaan käytäntöjen muutosten mu
kaisesti. Yksilö rationalisoi olemistaan muuttuvan yhteiskunnan jäsene
nä uudella tavalla sekä kollektiivisesti että yksilöllisesti. Arkitodellisuus 
ongelmallistetaan näissä suhteissa. 

Nyky-yhteiskunnassa on jouduttu jälleen uuden murroksen 
eteen: toiminnot, terveyskäyttäytyminen ja sosiaalinen elämä ovat tul
leet uudelleen arvioitaviksi. Tradition ja modernin vaiheiden murtuessa 
muotoutuu erityinen postmoderni ulkoinen ja sisäinen maailma, jossa 
kulttuurinen, sosiaalinen ja yksilöllinen todellisuus ovat sisäistyneet 
identtisiksi tai ainakin keskinäissuhteisiksi. Kokemusten maailma on 
sidoksissa tähän muutokseen. Modernin yksilöitymisen synty ja tietoi
suuden kasvu edelleen vahvistuvat mutta nyt selvässä suhteessa ympä
ristövaatimusten ja tarjousten kanssa. Tapahtumien ja kokemusten nor
malisoituminen ja dramatiikan lientyminen ovat tässä murroksessa kes
keisiä, koska muutoksia on niin paljon, että ne käyvät arkipäiväisiksi. 

Kuitenkin herkkyyttä subjektiivisen läheisyyden ja psyykkisen 
kokemisen luonnollisten terapeuttisten odotusten tendensseihin ilme-
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nee. Elämänmerkityksen intensiteettiä ja varmuutta generoidaan ha
vainnoimalla sosiaalisen maailman preferenssejä. Produktiivisesti kyky
jensä ruumiillistumana yksilö suhteuttaa ympäristönsä kokemuksiinsa 
teoreettisesti ja käytännöllisesti erilaisissa oppimisprosesseissa. Itserefe
rentiaalista arkielämän tulkintaa toteutetaan yhteiskunnallisen kehityk
sen mukaan. Tavoitteeksi asetetaan itsensä tunnistaminen ja oman pai
kan löytäminen, tyydyttävyyden kokemusten jäljittäminen ja sosiaalisen 
minän vahvistaminen tässä maailmassa. Relevanssia mitataan kosketta
vuuden kriteerein. Herkistynyt itsetunto pakenee institutionaalista "nu
jerrusta" regressiivisesti etsiytymällä ymmärtämisen ja tunnustamisen 
sekä tunnistamisen rakentavaan vuorovaikutussuhteeseen. Kriisikoke
misen viesti on päästä elvyttävään objektisuhteeseen ympäristön kanssa, 
sillä vastavuoroisen kommunikaatiosuhteen luoma todellisuuden tuntu 
"terapeutisoi" tilanteita ja kokemuksia. 

Yhteiskunnallisen murrosvaiheen vaikutukset heijastuvat syövän 
alueellakin: yksilöosaamisen kasvua on, mutta samalla uutta sidoksi
suutta on enemmän. Professionaalinen toiminta on teknisesti ja laadulli
sesti korkeatasoista, mutta samalla se on hajanaisesti organisoitu ja te
hokkuuden lisääminen on välttämätöntä, sillä syöpä lisääntyy jatku
vasti. Potilaat hallitsevat syöpää yhä enemmän yksilöllisesti ja järkipe
räisesti kuten elämänasioita yleensä, mutta syöpä aiheuttaa myös epä
varmuutta ja hämmennystä, jopa kriisikokemuksen, joka ongelmatilan
teissa (työttömyys, velkapaine, asunnottomuus) voi olla vaikeampi kuin 
ennen. Hoidon ja kokemisen suhteet ovatkin entistä sidoksisempia yh
teiskunnallisiin rakenteisiin ja näiden rakenteiden muutoksiin. 

Kuitenkin syövän pelko on vähentynyt yhteiskunnallisten muu
tosten mukana, sillä monissa yhteiskunnallisissa muutoksissa elänyt po
tilas on oppinut ottamaan vastaan vaikeuksia ja selviytymään niistä. 
Vaikeuksista on tullut olennainen osa nykyaikaa, joten niihin on totuttu. 
Syöpäänkin on totuttu - se ei välttämättä ole edes suurin ongelma 
elämässä. Syöpä hoidetaan ja elämää jatketaan kuten ennenkin. Toisaal
ta tiedon ja tietämyksen kaiken aikaa lisääntyessä kykyä hallita koke
muksia on enemmän kuin ennen. 

Nyky-yhteiskunnan syöpäpotilas onkin osaava, tietävä ja ky
kenevä. Hän on itsenäinen toimija, määrittelee itse kokemisensa, ratkai
see itse ongelmansa ja päättää itse tekemisistään. Yksilöllisyys ilmenee 
siinä, että hän ei alistu valmiisiin kokemisen tai tekemisen määrittelyi
hin, vaikka tarvitseekin tukea ja mahdollisuuksia toteuttaakseen itseään. 
Toisaalta hän rationalisoi kokemisensa sekä vastuun elämässään, ole
misessaan ja tekemisessään. Hän ei anna syövän hallita koko elämää, 
hän hallitsee sitä itse. Hän suunnittelee oman elämänsä syöpään sai
rastumisen jälkeenkin. Hän vaatii laadukasta hoitoa ja kohtelua. Hän 
tarkastelee i tserefleksiivisesti mahdollisuuksiaan sairastumistilan teessa, 
hoitoprosessissa sekä yhteiskunnan jäsenenä. Sitten hän reflektoi siitä 
julkisesti. Hän ei salaa syöpää, ei tunne syyllisyyttä eikä leimaavuutta 
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syövän tähden. Hän kykenee elämään syovan synnyttämän turvatto
muuden ja epävarmuuden keskellä. Tähän luovat mahdollisuuksia 
nykytietoisuus ja ilmiöiden aktiivinen "merkityshavaitseminen": koke
musta liitetään menneen ja tulevan elämänkulun sekä tiedon merkitys
yhteyksiin. Yhteiskunnan avoimuus ja sallivuus lisääntyvät syövän hoi
dettavuuden ja potilaiden avoimen esiintymisen tähden. Postmodernin 
yhteiskunnan syöpäpotilas onkin entistä vapaampi, valmiimpi ja aktiivi
sempi niin toimintaan kuin uuden kokemiseen ja oppimiseenkin. 

Ongelmallisuutta tilanteeseen tuo se, että institutionaaliset käy
tännöt toimivat ajoittain yksilöllistä itsenäistymisen kehitystä ehkäise
västi. Tietoa, jota henkilökohtaisesti vuorovaikutuksellisesti enenevästi 
kaivataan, ei saata olla aina tavoitettavissa. Toiminnot ovat osittain saa
vuttamattomissa, ja rakenteiden hajanaisuus voi olla epävarmuutta syn
nyttävää. Toiminnot voivat olla myös vanhakantaisuudessa pysytte
leviä, jolloin potilas eriytyy niistä. Erillisterapeuttista sopeuttavaa val
mennusta tarjotaan lisääntyvästi hoidon ulkopuolella, mutta potilas ei 
halua sitä. Sopeuttavaa tukea toivotaan luonnollisissa yhteyksissä: hoi
toprosessin aikana ja omassa yhteisössä tunnustamisen ja itsensä tunnis
tamisen rakentavassa vuorovaikutuksessa - uudessa riippuvuussuh
teessa. Institutionaaliset liikkeet vahvistavat tai hajottavat tätä riippu
vuussuhdetta. "Koskettava kommunikaatio": tieto, ymmärrys, luonnolli
nen läheisyys, kokemisen käsitteleminen, tunteiden purkaminen ja uusi
en näköalojen avaaminen tulevat muutoksen terapeuttiseksi vaatimusas
teeksi. Tavoite on tulla huomioon otetuksi toisten joukossa samanar
voisena mutta erilaisena yksilöllisen subjektiivisen ja kulttuurisen taus
tan mukaisesti. Instituution kokemusvaatimukset ja luokitukset eivät 
nyky-yhteiskunnassa toimi. Ennen potilas oli hoidon kollektiivijäsen, 
nyt yksilöjäsen. Hänen tuleekin olla yhä enemmän hoito-organisaation 
tunnustettu jäsen, ei irrallinen jäsen. Hänet tulisi ottaa huomioon yksilö
nä sairautensa ja elämäntaustansa mukaisesti. 

Kaiken kaikkiaan muutos on ollut enenevästi positiivista. Eräs 
haastattelemani alkuvaiheen pioneerityöntekijä saadessaan itse myö
hemmin syövän totesi terminaalivaiheessa, että syöpä ei ollut hänelle 
sen enempää sokki kuin masentava tai kauhistuttavakaan, sillä hänellä 
oli ollut hyvä ja rikas elämä. Hän oli saanut elää yhteiskunnan kehi
tysvaiheissa ja osaltaan vaikuttaa kehitykseen. Hän oli saanut nähdä 
syövänhoidon etenemisen alkuvaiheiden pienistä askelista huomattaviin 
saavutuksiin ja voinut toteuttaa elämäntehtäväänsä juuri tässä. Kaiken 
lisäksi hän oli ollut onnekas omistaessaan onnellisen elämäntaustan: 
lapsuuden, nuoruuden ja aikuisuuden. Niinpä elämästä luopuminen ei 
ollutkaan hänelle vaikeata. Hän kykeni yhdistämään aiempia hyvän 
elämän rituaaleja ja varmuutta syövän kokemiseen ja elämästä luopumi
seen. 
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11.4 Ammattilaisten uusi tehtävä 

Ammattilaisen kuten potilaankaan mielestä traumaattista kriisikokemis
ta ei siis syöpään sairastumisessa ole kuin harvoin, vaikka sokkikoke
mus siihen sisältyykin. Varhemmin syöpä oli kyllä aivan kauhea tauti. 
Nyt se koetaan enenevästi tavanomaisena arkipäivän haittana jo yksis
tään tehostuvien parantavien hoitojen tähden mutta myös potilaskeskei
sen toiminnan ja yhteiskunnallisen vaiistustyön tähden. Surutyöskente
lyprosessi kriisivaiheineen on ammattilaisten mielestä sijoitettu väärään 
ajankohtaan. Se liittyy pitkälle edenneeseen vaiheeseen ja tilanteeseen, 
jossa syöpä on todettu vasta viime hetkellä. Ammattilaisten uusi tehtä
vä onkin ollut ja on edelleen syövän normalisoiminen: parantavan hoidon 
kehittäminen ja kokemuksellisen terveyden edistäminen. Tässä keskeisiä 
tavoitteita ovat seuraavat: 

1) hoidon tekninen ja ammatillinen varmistaminen
2) potilaskeskeisen toiminnan vahvistaminen
3) yhteistoiminnan organisoiminen
4) kokemisen dramatisoinnista luopuminen
5) yksilöllisen koskettavan kommunikaatioyhteyden luominen
6) tiedon välittämisen järkeistäminen.

Tavoitteena on tehdä syövästä tauti tautien joukossa, että se voidaan 
kokea normaalina paranevana ja kokemuksellisesti hallittavana tautina. 
Hoidon kehittämisessä on edelleen mahdollisuuksia, jos vain innovatii
visuutta ja voimia riittää ja jos vain nyky-byrokratian vaikutukset eivät 
pääse liian hallitseviksi. Potilaskeskeisyys hoitotoiminnassa kaiken aikaa 
vahvistuu. Professioiden yhteistoiminnan organisoiminen on alkuteki
jöissään, mutta potilaan kohtaamiseen on jo asenteellista ja käytännöl
listä avoimuutta. Syövän dramatisoimisesta ja kriisikeskistämisestä on 
luovuttu, ja syöpää pyritään normaalistamaan sekä tautina että koke
muksena asiallista tietoa välittämällä ja potilaan itseosaamista tukemal
la. Syövän dramatisoiminen mystisine ja myyttisine sekä kriisikokemi
sen ilmauksineen onkin saattanut olla varhemmin ensi sijassa hoidon 
ammattilaisten, psykiatrien, joukkotiedotusvälineiden ja terveyden
huollon opetuksen ansiota. Potilas on tuonut syöpää esiin hallittavana 
kokemuksena. Hän on lähes aina katsonut itsensä kyvykkääksi selviyty
mään syövän kanssa. Nyt myös ammattilaiset ajattelevat näin, vaikka 
osittaista ristiriitaa ja käsitysten moninaisuutta vielä ilmeneekin. He ym
märtävät, että potilas kykenee vastaanottamaan tietoa, osallistumaan 
subjektiivisesti hoitosuunnitelmiin, jäsentelemään kokemusta rationaali
sesti, realistisesti ja elämäntaustasuhteissa. Syövän kokemusta pyritään 
myös potilaan kanssa realisoimaan antamalla mahdollisuus kokemisen 
kertomiseen. Potilasta rohkaistaan selviytymiseen. Lääkärin rohkaisu on 
se, että kyetään hoitamaan; hoitajan rohkaisu on se, että kyetään autta-
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maan. Yleisesti todetaan, että syövän kanssa voi elää normaalia elämää. 
Ammatilliseen vuorovaikutustilanteeseen sisällytetään kuten uusi ter
veysvalistus edellyttää erilaisia tehtäviä: 

1 sivistävä 
2 virittävä 
3 terapeuttinen 
4 muuttava tehtävä. 

Välitettäessä tietoa sairaudesta, hoidosta, kokemisesta ja selviytymisestä 
herätetään kiinnostusta ja uutta näkökykyä tilanteen ymmärtämiseen ja 
jäsentämiseen. Koskettavan yksilökohtaisen kornmunikaatioyhteyden 
luominen toimii terapeuttisena tukena: itsevarmuus ja kyky selviytyä 
vahvistuvat ja synnyttävät muutospyrkimyksiä mahdollisen ongelmati
lanteen hallintaan. 

Potilaan kohtaamiseen ja tiedon välittämiseen sekä asteittain li
sääntyvään syventämiseen - yleis-, perus- ja spesifiin tietoon - ei kui
tenkaan ole hoitoprosessissa riittävästi kiinnitetty huomiota, sillä aihee
tonta ahdistusta ilmenee. Varsinaisia ongelmatilanteita ovat diag
noosivaihe ja leikkausvaihe. Tietoa odotetaan enenevästi, erityisesti 
lääkäreiltä mutta myös hoitotyöntekijöiltä ja erityistyöntekijöiltä, mutta 
sitä saadaan liian vähän. Tietoa syövästä ei myöskään julkisuudessa ole 
ehkä riittävästi, sillä epärealistista pelkokokemusta esiintyy: ajatellaan, 
että syöpään kuolee heti. Moni potilas alkaakin vasta diagnoosivaihees
sa etsiä tietoa. Toisaalta tietoa on, mutta se on ristiriitaista. Tradition 
myyttiset uskomukset syövän synnystä voivat vielä vaikuttaa, sillä 
useinkaan ei tiedetä, mistä syöpä aiheutuu. Syitä ei silti mietitä. Tupa
kointiakaan ei varsinaisesti pidetä syövän syynä, vaan todetaan, että 
eiväthän kaikki tupakoivat sairastu. Sairastuvalla vain sattui olemaan 
niin huono onni. Syöpää ei pidetäkään itseaiheutettuna riskinä vaan 
ulkoa päin tulevana vaarana. Sellaisena se vapauttaa syyllisyyden tun
teista. Syöpägenetiikka, joka nykyisin lisääntyy, poistaa tätä syyllisyyttä 
edelleen. Ihmisellä on tutkimusten mukaan syöpägeenejä, jotka suvun 
perimän ja ikääntymisen mukana altistavat enenevästi syövälle. 

Tiedon ja valintojen virta 

Potilaat luottavat hoitoihin, mutta samanaikaisesti vaihtoehtoiset hoito
muodot saavat sijaa. Tietomäärä myös koko ajan kasvaa: on hoidon 
tietoa, psykososiaalista, hengellistä ja yksilökokemustietoa. Yksilöpoti
laat ovatkin kuin tiedon ja valintojen virrassa medikaalisen, kulttuuri
sen ja terveyskasvatuksellisen tiedon sekä varsinaisten ja vastavaihtoeh
toisten hoitomuotojen lisääntyessä. Miten he selviytyvät tässä tiedon ja 
valintojen virrassa? Miten moniarnmatillisella taholla toimitaan järke
västi tiedon välittämisessä? Onkohan koskettavaa kommunikaatiota jo 
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liikaa. Ehkä ei, sillä potilas kaipaa yhä enemmän tietoa, mutta lähinnä 
medikaalista tietoa henkilökohtaisesti välitettynä. 

Mikä sitten valintoja ohjaa? Elämäntausta ja elämänhallintate
kijät oppimismalleina sekä kokemisen tyydyttävyys ja varmistusmene
telmät ovat todennäköisesti vaikuttimina. Elämäntavan teknistyminen 
massakäytännöksi ja asiantuntijuuskeskeiseksi luottamukseksi voi myös 
olla ohjaamassa. Terveysvalistus ei parhaista ponnisteluista huolimatta 
ole tuottanut riittävää tulosta, sillä terveydelle haitallisia käytäntöjä 
suositaan kokemuksellisen tyydyttävyyden tähden. Vaihtoehtolääkityk
sen suosio kasvaa. Hoidon ammattilaisten tulisi välittää tarvittavaa 
tietoa ja auttaa tiedon valinnassa, mutta saattaa käydä niin, että lisä
täänkin vaihtoehtoisia tietomuotoja niin, ettei potilas lopulta tiedä mitä 
valita. Uusia keinoja tarvitaan, mutta nyt tiedollisesti testattuja ja koke
muksellisesti vaikuttavia keinoja. Tulisi siis luoda todellisuutta ja kos
kettavuutta tiedon välittämiseen. 

Tiedon välittäminen ja syövän ennalta ehkäiseminen on ollut 
syöpäyhdistyksen valistustoiminnan ja seulontatutkimusten varassa. 
Mutta nykyisin uusia mahdollisuuksia mietitään toteutettavaksi hoidon 
yhteydessä, etenkin terveysvalistuksen muodossa. Tässä terveyden 
edistämisen ohella pyritään luomaan normaaliutta syövän ympärille. 
Ammattilaiset ovat lisäksi vastuullisessa ja tärkeässä asemassa välit
tämään tietoa syövästä ja normaaliutta syövän ympärille yhteiskuntaan. 
Potilaat itse toivovat, että syövästä voitaisiin keskustella ilman, että sitä 
pidetään erityisenä "kummajaisena". 

Yhteiskuntarakenteiden murroksessa siirryttäessä tauti- ja hoito
keskeisestä potilaskeskeiseen hoitoon ammatillinen asiantuntijuus muut
tuu: potilaan ja ammattilaisen "me-suhteen" luominen, yhteisöllisen ja 
yhteiskunnallisen paikan löytäminen sekä arkielämän ja elämänkult
tuurin ymmärtäminen suhteutuvat tavanomaisen professionaalisen 
asiantuntijuuden yhteyteen. Auttajatyöltä vaaditaan entistä ymmärtä
vämpää, sosiaalisempaa ja psyyken kokemista realisoivampaa otetta 
kuin ennen. Mutta samanaikaisten organisatoristen muutosten synnyttä
mien tehtäväroolien hajautumisen tähden alkaa esiintyä ongelmia. 

11.5 Hoidon ekspertiisien sekoittuminen 

Uuden professiokäytännön muodostuessa hoidon asiantuntemusten 
sekoittuminen on yhä ilmeisempää. Ammatilliset tehtävät sulautuvat 
toisiinsa, ja esiintyy jopa ongelmaa siitä, mikä on kunkin vastuualue. 
Lääkäreiden monopoliasema horjuu, kun lääketieteen asiantuntijuutta 
siirtyy myös hoitajille. Hoitotieteen kehittyessä psykososiaalinen taito
tieto tulee yhä enemmän hoitajien työvälineeksi yksilövastuisen hoito-
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työn toteutuessa. Psykososiaalinen osaaminen lisääntyy myös kaikkien 
ammattilaisten kesken. Sosiaalityön osuutta siirtyy hoitajien ja lääkä
reiden työalueelle. Lääkintävoimistelijan tehtäviä järkiperäistettäessä 
toimintoja hajautetaan hoitajille. Pastorin työalueella tapahtuu muutok
sia, sillä kuoleman kysymyksiä käsittelevät pastorin lisäksi muutkin 
ammattilaiset avoimen keskustelun yleistyttyä. Perushoitajien virkoja on 
jo lakkautettu, koska yksilövastuisen hoitotyön mallin mukaan sairaan
hoitajan tulisi hallita potilaan kokonaishoito. Osastosihteerit ja kanslistit 
menettävät työaluettaan, kun hoitajien työhön tulee jätjestelmämuutos
ten kautta enemmän kansliatyötä. Toimintoja kirjataan ja tietoja etsitään 
yhä enemmän papereista tai päätteiltä. Tämä aika on ehkä pois potilas
työstä, mutta tämä ei välttämättä koidu potilaan vahingoksi. 

Hoidon alueella käydäänkin ilmeistä toimintojen uudelleen mää
rittelyä. Kehityssuunta voi silti olla hyödyksi. On hyvä, että erilaista 
asiantuntijuutta ja psykososiaalista osaamista on tullut eri professioiden 
alueelle ja että potilasta osataan hoitaa kokonaisvaltaisesti, sillä vanhas
taan vallinnut hoitomalli ei enää nyky-yhteiskunnassa toimi. Mutta 
tässä kehityksessä on myös vaaroja: mahdollinen hoidon laadun heik
keneminen, spesifin asiantuntijuuden väheneminen, ohjauskäytännön 
päällekkyys, professioiden rajojen ja vastuun hämärtyminen sekä taito
tiedon väheneminen tai liiallinen pelkistyminen ja teknistyminen. Yksi
köiden eriytyessä yhteistoiminnasta saattaa tulla pelkkiä teknisiä suori
tuksia tai yhteistoiminta voi kadota kokonaan. Kiinnostus ammatilliseen 
yhteisosaamiseen laskee ja sen laatu huononee. Asiantuntemuksen kato
aminen ammatillisissa kysymyksissä koituisikin lopulta potilaan vahin
goksi, sillä ammattilainenhan on asiantuntija vain alueella, johon hänel
lä koulutuksellisesti on edellytyksiä, vaikka työssäkin voidaan oppia. 
Toisen alueen tehtävien hallintaa voitaisiin kuvata "repostelemiseksi", 
jota virhetiedon välittäminen ja ammatillinen osaamattomuus voivat 
pahimmassa tapauksessa hallita. 

Korostaisimmeko siis asiantuntijuuden palauttamista, sillä vallit
sevan kehityslinjan jatkuminen voi merkitä vasta yritysten ja erehdysten 
kautta oppimista. Se voi synnyttää uudenlaista mystistä tietämättömyyt
tä sekä uudenlaista kriisikokemista: osaamattomuuden kokemista. Joka 
tapauksessa uuden oppimiseen on nyt valmiutta, ja nyt kun maaperä 
on suotuisan avoin, olisikin rohkeasti lähdettävä pohtimaan tulevaa 
kehitystä. Tässä avautuisi uuden tutkimuksen mahdollisuus: olisi mie
tittävä asiantuntemuksen sekoittumisen vaikutusta hoidon laadun, oh
jaamisen, osaamisen ja kokemisen näkökulmasta. Erityiskohteena voivat 
olla sosiaalityöntekijän näkökulmasta yksilövastuisen hoitotyön kehitys 
ja sosiaalityön suhteet. Ekspertiisin muutoksessa on useita vaiheita: 

1. prufessionalisoitumisen muutos
2. asiantuntijuuden sekoittuminen, arkipäiväistyminen ja katoaminen
3. kokemisen muutos; potilas hyötyy ja kärsii
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Uudet oppimisprosessit ovat osa uutta asiantuntijuutta. Kun oppiminen 
muuttuu, asiantuntijat muuttuvat. Aiemmin asiantuntijat katselivat 
asioita ylhäältä päin professioiden näkökulmasta olematta kommunikaa
tiosuhteessa potilaan kanssa. Nykyasiantuntijana ei voi olla, jos ei päätä 
potilaan kanssa yhdessä, mitä tehdään. Asiantuntija-potilas-prosessissa 
tulos on yhteistyötä, kohtaamista kommunikaatiosuhteessa. Potilas ja 
ammattilainen ovat molemmat itseasiantuntijoita. Enää ei ylhäältä mää
rätä, miten asiat ovat ja miten tehdään, vastuuta on myös alemmalla 
tasolla. Asioita ei myöskään salailla, vaan ne tehdään tiettäväksi, julki
seksi ja suunnitellaan yhdessä. Potilas tiedollistetaan ja vastuuta myös 
siirretään hänelle. Yhdistyvä asiantuntijuus ja asiantuntijaroolien kato
aminen antavat tietynlaista liikkumatilaa tekemiseen ja osaamiseen. 
Tämä antaa myös ammatillisen osaamisen vapautta: aina ei tarvitse olla 
täysin asiaansa hallitseva, sillä on monia totuuksia - eri professioiden, 
mutta myös potilaan. Vaarana tässä kehityksessä on kuitenkin se, että 
vastuukysymys tulee epäselväksi, kun hoitavien ja hoidettavien roolit 
sekaantuvat. Tehtäviä joudutaan jopa anelemaan, kun ne ennen toteu
tettiin automaattisesti. Hoitavat ja hoidettavat joutuvat niin lähelle toisi
aan, että mukaan tulee siedettävyyden ongelma, sillä kaikki eivät saata 
olla halukkaita kommunikaatiosuhteeseen. Tämä kehitys uhkaa myös 
työntää koko ongelman potilaan harteille. Potilas joutuu kokeilemaan ja 
suodattamaan informaatiota. Itsevastuu lisääntyy, mutta sen lisäänty
essä tulee kompetenssivaatimuksia, kun täytyy osata paljon. Enää ei 
olekaan traditionaalista potilaan roolia, jossa odotetaan palveluja, sillä 
myös potilaan on osattava olla asiantuntija. On huolehdittava, että saa 
hoitoja, on hallittava hoitokäyttäytyminen, tiedettävä asioista, osattava 
kysyä, pyytää ja valvoa etujaan. Potilaan on omalta puoleltaan asetut
tava kommunikaatioyhteyteen hoitohenkilökunnan kanssa. 

Näin ollen hoidon rationalisoimis- ja vapauspyrkimykset ovat 
lopulta johtaneet uuteen riippuvuussuhteeseen: professiot ovat keski
näissuhteissa toisiinsa, potilaaseen ja yhteiskuntajärjestelmän muutok
seen. Potilas on riippuvuussuhteessa uuteen toimintarakennelmaan 
omasta puolestaan. Vapaus traditiosta onkin pyrkimystä modernin 
sitovuuteen: kollektiivisidonnaisuudesta yksilöllisyyteen ja uudelleen 
kollektiivisuhteeseen. Vapaus ei lopulta olekaan vapautta yksinään vaan 
yksilönä sosiaalisessa yhteydessä. Muutosta ilmentää nyt kuitenkin se, 
että ennen yksilö oli yhteisöstä eriytymätön tai irrallinen, nyt yhteisönsä 
tunnustettu ja tunnistettu yksilö. 

Potilas on siis tätänykyä hoitoprosessissa yksilökohtaisesti tun
nustettu ja tunnistettu. Mutta hän on myös entistä sitovammin tämän 
järjestelmän vaatimuksien ja mahdollisuuksien pyörittelemä - tosin 
vapaaehtoisesti, sillä irrallisuutta ei koeta turvalliseksi, vaan sidoksi
suutta hoitoprosessiin kaivataan lisää. Merkillepantavaa on, ettei vah
vistavaa sidoksisuutta kaivata ulkopuolisiin sopeuttaviin tahoihin vaan 
luonnollisiin yhteyksiin kuten hoitolaitokseen, kotiin, perheeseen eli 
niihin yhteyksiin, joissa potilas tavanomaisesti on. 
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Kaiken kaikkiaan modernin yhteiskunnan ilmiöt ovat havaittavissa 
syövän kuvan ja kokemisen modernisoitumisessa toimintojen, arvojen, 
asenteiden ja kokemisen muutoksena. Tärkeintä tällöin ei ole syöpä tai 
kuolema vaan nykymodernin elämänajan kokonaisuus, sen ymmärtämi
nen, hallinta sekä merkitysyhteys tradition ja tulevaisuuden käytäntöi
hin. 



12 KÄYTÄNNÖLLISTÄ ARVIOINTIA 

Ehkä syöpä on loppujen lopuksi enemmän elämäntavoista kuin ulkoi
sista tekijöistä johtuva sairaus. Vaikka tietoa on ja syövän riskit tunne
taan, ei sillä välttämättä ole vaikutusta. Tästä seuraa se, ettei terveysva
listus mene toivotulla tavalla perille. Terveysvalistuksen uusi tehtävä 
olisi saada uutta vaikuttavuutta käytäntöjen muuttamiseksi ja siten 
syöpäriskin poistamiseksi, mutta käytännöt tuntuvat tällä hetkellä or
ganisatorisesti "sekavilta". 

Syövän tutkimuksen ja hoidon alueella on kyllä eletty "kultaisia 
vuosia", sillä ammatillinen osaaminen on moninkertaisesti lisääntynyt. 
Nopeinta edistys on ollut viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana 
- eikä se ole vielä päättynyt (Holleb 1991, xii). Varhainen diagnoosi
sekä syöpätautien parempi luokittelu ennusteellisten tekijöiden mukaan
parantavat tuloksia nykyisillä hoitomenetelmillä.

"Mun mielessä on tällä hetkellä toivoa toivottomuuteen tässä suhteessa, 
että löytyy ne konstit, joilla me toteamme nämä syövät aikaisemmin. 
Koska niissäkin on taas, että varhainen syöpä pystytään parantaa täysin, 
mutta pitkälle mennyt tauti, sitä ei voida parantaa. Ne on nämä suolisto
veren kokeet, mitä täällä kaupungilla pyörii, tämmöinen pikku kokeilu 
1000 potilaan sarja." Qakobsson, ylilääkäri) 

Tekninen taitotieto lisääntyy, ja lääkkeiden, sytostaattien sekä sädehoi
don teho kasvaa jatkuvasti. Kirurginen hoito on tulevaisuudessakin tär
keää, mutta sen tehokkuus riippuu siitä, minkäasteisesta syövästä on 
kysymys, kun potilas tulee hoitoon. Sarkoomien sekä kaulan ja kasvojen 
alueiden pahanlaatuisten kasvainten hoidossa kirurgian merkitys kas
vaa, rinnan rekonstruktio lisääntyy, ja laparoskooppinen kirurgia tulee 
merkittäväksi levinneisyyden määrittämisessä. Radikaalisesta kirurgias-
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ta on siirrytty säästävään kirurgiaan 1980-luvun lopulla. Kirurgit teke
vät myös enenevästi palliatiivisia potilaan elämänlaatua helpottavia toi
menpiteitä. 

Mutta hoidon tehostamiseen on myös edelleen vaatimuksia, sillä 
syöpätapaukset lisääntyvät muutamalla prosentilla vuodessa: 30-40 
vuoden aikana kaksinkertaisesti. Elossa on noin 90 000 syöpään sairas
tunutta, ja vuosittain sairastuu noin 20 000. Hoidon lisäämiseen on kyllä 
resursseja jopa Jyväskylän Sädesairaalassa (Rekonen 1992, 1). Sädehoito 
on tätänykyä merkittävämpi kuin sytostaatti- ja hormonihoidot. Sen 
tarve kasvaa erityisesti sen takia, että naisilla rintasyöpä ja miehillä etu
rauhassyöpä lisääntyvät. Sädehoidolla on näissä molemmissa taudeissa 
hyvä teho. Uudentyyppisiä hoitotekniikoita, esimerkiksi boorihoito ja 
neutronihoito, on myös kehitteillä. Luuydintä suojaavia ja soluja stimu
loivia aineita kehitellään, jotta voidaan antaa isoja annoksia solumyrk
kyjä. Opetellaan potilaan luuydinsolujen käyttöä hoitotarkoitukseen. 
Tämä menetelmä parantaa hoitovastetta. 

"Panna semmoista lääkettä, joka stimuloi luuydintä. Sillä tavalla haitta
vaikutukset ovat vähäisempiä. Sitten tulee semmoinen menetelmä, mikä 
on varmaan viiden vuoden sisällä meilläkin, että samoja luuydinsoluja 
voidaan tietyssä vaiheessa ottaa talteen elimistön ulkopuolelle, viljellä ja 
lisätä niiden lukumäärää. Näitä samoja soluja voidaan sitten pumpata 
takaisin. Näin potilas toipuu haittavaikutuksista, jää kuume tulematta ja 
verenmyrkytys. Se nostaa hoitovastetta. Esim. rintasyövässä metastaasi
vaiheessa kun pitäisi hoitaa sytostaateilla: tällä hetkellä hoitovaste on 
noin 50%, toinen puoli hyötyy, toinen ei hyödy. Näitten tekniikoiden 
avulla kun saadaan isommat annokset annettua, hoitovaste tulee ole
maan 80 %:n paikkeilla." Oakobsson, ylilääkäri) 

Sytostaattihoito on tulevaisuudessakin tärkeä. Sytostaatit ovat tehokkaita, 
mutta sivuvaikutukset, kuten pahoinvointi ja oksentelu, ovat olleet 
haitallisia potilaan kannalta, ja sytotoksisuus sekä hematologinen toksi
suus lääkärin kannalta. Näiden hoitamiseen on nyt lääkkeet. Pystytään 
myös entistä paremmin antamaan oikeat annokset oikeaan aikaan. 

"Meillä on nyt tehokkaat pahoinvointilääkkeet. Periaatteessa sytostaatti
hoidosta seuraavan viiden - kymmenen vuoden kuluessa tulee koko
naan häipymään se, että sytostaattihoito aiheuttaisi pahoinvointia. My
elotoksisuus tulee myös täysin hallittavaksi. Muutaman vuoden aikana 
tulee kasvutekijöitä. Tällä hetkellä pystytään valkosolukato hoitamaan. 
Tulee aineita, joilla pystytään hoitamaan verihiutaleitten kato, tulee 
aineita, joilla pystytään hoitamaan punasolujen kato ja kun on vielä 
tehokkaat antibiotit niin ainakin tämä sytostaattihoito, joka jo on olemas
sa, sen luonne tulee muuttumaan." (Nevasaari, osastonlääkäri) 

Sitä mukaa kuin hoitojen kehitys etenee, syöpäkauhu tulee katoamaan ja 
tilanne normalisoitumaan. Sytostaattihoidot ovat saattaneet aiemmin 
olla jopa kauhistuttavampia kuin itse syöpä. 
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"Luuletko, että kehitys menee eteenpäin, että pystytään koko ajan enem
män parantaa potilaita?" (Haastattelija) 

"Nykyisin käytössä olevilla menetelmillä ja sytostaattihoidoilla pystytään 
entistä paremmin parantamaan kun pystymme antamaan oikeat annok
set oikeaan aikaan. Potilas ei ole niin kauhuissaan kun ei tule hirvittävät 
sivuvaikutukset. Tukan häipyrninen ei ole ongelma eikä mikään, se on 
ohimenevä ilmiö. Tällä hetkellä, kun puhutaan syövän hoidosta, niin 
syöpä on kauhistuttava, mutta mikä kauhistuttavampaa, pitää antaa 
solumyrkkyhoitoa. Ne on kääntänyt nimeksi solusalpaaja, joka on erit
täin huono käännös eikä vastaa todellisuutta ollenkaan. Täältäkin kauhu 
tulee mun mielestä häipymään, kun saadaan pahoinvointi hallintaan. Po
tilaat kokevat, ettei heille tullut minkään näköistä." (Nevasaari, osaston
lääkäri) 

"Paitsi syöpädiagnoosia niin hoitomuodoista eniten kauhua aiheuttavaa 
on solumyrkkyhoito ja näillä kasvutekijöillä ja pahoinvointilääkkeillä 
voidaan tämä kauhu poistaa ihan tosiasiallisesti." (Nevasaari, osastonlää
käri) 

Lääkkeillä pyritään ns. systeemivaikutukseen eli vaikuttamaan koko 
elimistössä oleviin syöpäsoluihin. Lääkehoitoja yhdistetään lisääntyväs
sä määrin paikallisiin hoitomuotoihin, leikkaukseen ja sädehoitoon. 
Lääkehoidoilla saavutetaan objektiivisia hoitovasteita useimmissa syö
pätautiryhmissä, mutta kuratiivinen tulos on syöpätautien kokonais
maaraa ajatellen harvinaista (Syövänhoidon kehittämisohjelma 
1993-2003). 

Nykyisin on kuitenkin kysyttävä huolestuneena, estävätkö kan
santalousjärjestelmämme säästösuunnitelmat kehityksen tulevaisuudessa. 
Kuntien valta pitää kiinni rahavirroista voi ehkäistä kehitystä. Vähät 
määrärahat pakottavat supistustoimiin, jolloin hoitoja ei mahdollisesti 
ole kaikille tarvitseville. Vanhat ja sairaat pelkäävät jo nyt, mikä heidän 
asemansa on tulevaisuudessa. Kun toimenpiteitä eivät saata ohjata 
eettiset velvoitteet vaan kustannuskysymykset, tällöin yksilöryhmät 
voivat joutua eriarvoiseen asemaan. Kuitenkin jo Hippokrateen ajalta on 
peräisin eettinen päätös: jokainen ihminen on tasa-arvoinen sairaudes
saan. Terveyden ylläpitämisen ja edistämisen, sairauksien ehkäisemisen 
sekä sairaiden parantamisen ja heidän kärsimystensä lievittämisen tulisi 
olla edelleen terveydenhuollon päämääränä. 

Muuttuva yhteiskunta, muuttuvat asenteet, nopeasti lisääntyvä 
lääketieteellinen tieto ja osaaminen sekä tekniset mahdollisuudet mer
kitsevät myös sitä, että vaatimukset kasvavat ja odotuksia suunnataan 
yhä enemmän terveydenhuoltoon. Huomattavaa tässä muutoksessa on 
se, että terveydenhuollon henkilöstön ja potilaan välinen suhde muut
tuu: potilaalle tulee oikeuksia hyvään hoitoon, kohteluun ja tiedon 
saamiseen. Nämä oikeudet tulisi ottaa huomioon hoitoprosessissa, sillä 
ne ovat nyttemmin turvattu jopa lainsäädännöllä. Mutta erikoissairaan

hoitotoimia supistettaessa toimintoja keskitetään terveyskeskukseen. Kysy
tään, onko hoidoista hyötyä, onko hoidoille veronmaksajia. Kuitenkaan 
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terveyskeskus ei voi toteuttaa syövänhoitoa sillä asiantuntemuksella 
kuin erikoissairaanhoito. Tällöin hoidon laatutaso laskee. Myös koti
hoito ongelmallistuu vähenevien ja kallistuvien julkisten palvelujen 
tähden. Mitä enemmän säästetään ja toimintoja supistetaan, sitä syvem
mälle ongelmat porautuvat. Noidankehää on lopulta mahdoton purkaa. 
Terveyden edistäminen kääntyy itseään vastaan, jolloin hoidollinen ja 
kokemuksellinen kehitys taantuu. 

Samanaikaisesti ympäristöllinen syöpäriski lisääntyy, sillä jatkuva 
teollistuminen, kaupungistuminen ja saasteongelmat saattavat lisätä 
sitä. Saasteiden hallintaan tosin pyritään esimerkiksi hiilidioksidipäästö
jä normalisoimalla, säteilyhaittoja vähentämällä tai vesien puhdistustoi
minnoilla. Vuosi 1992 oli erityisesti nimetty ympäristöterveyden vuo
deksi. Mutta vähentääkö ympäristön laadun parantaminen syöpäriskiä? 

Kaiken lisäksi elämäntapaan liittyvät tekijät, kuten tupakointi ja 
ravinto, ovat ympäristösaasteita merkittävämpiä syöpäriskin aiheuttajia. 
Suurin syöpää altistava riskitekijä on tupakka (30 %). Se aiheuttaa eni
ten keuhkosyöpää, mutta se vaikuttaa myös monien muiden syöpien 
syntyyn: suuontelosyöpä, nielun ja kurkunpään syöpä, haimasyöpä, 
munuaissyöpä, virtsarakon syöpä ja mahasyöpä. Se lisää myös maha
haavaa, keuhkoputken tulehdusta sekä sydän- ja verisuonisairauksia. 
Muiden altistustekijöiden osuus syöpäriskistä on seuraava: lisäravintei
den 1 %, työympäristön ja ympäristön saasteiden 2-4 %, teollisuustuot
teiden alle 1 %. Luontaistuotteetkin saattavat olla syöpää altistavia. Al
koholin osuus sinänsä on vain 3 %, mutta se yhdessä tupakoinnin kans
sa muodostaa erittäin merkittävän syöpäriskin. 

"Kun ihmiset syö luontaistuotteita, jotka tuodaan Keski-Euroopasta niin 
ne on hirveen saastuneita verrattuna siihen, mitä täällä. Tupakointi 
aiheuttaa Amerikassa 100 000 kuolemantapausta, alkoholi 100 000, mutta 
ei se syöpää aiheuta vaan muulla lailla: moottoriajoneuvot 50 000, käsia
seet 17 000. Ydinvoimalat ei aiheuta juuri mitään. Tupakka 100 000." 
(Taskinen, ylilääkäri) 

Epäterveellinen ravinto on tupakan ohella merkittävä syöpään altistava 
tekijä (30 %). Kaikki rasva ja ylensyöminen on syövän kannalta haital
lista. Epäterveellinen ravinto vaikuttaa erityisesti kohtu-, sappirakko- ja 
rintasyövän sekä paksusuolensyövän, mahasyövän, eturauhassyövän ja 
haimasyövän syntyyn. Suojaavia aineita ovat hivenaineet, seleeni, vita
miinit A, E, C, beetakaroteeni ja myös lisäaineet. Mutta ne eivät sinänsä 
paranna syöpää. Lisäksi on kymmeniä tuhansia syöpää aiheuttavia 
kemikaaleja, mutta syytekijöinä niitten osuus on vain 1-2 % luokkaa. 
Jos elämäntapoja muutettaisiin, syöpä vähenisi. 

"Ravintotekijöistä johtuu 30 % ja tupakasta 30 %. Jos tupakoinnin voisi 
lopettaa niin, voitaisi tämä karsinogeeni hoitaa. Ravintopuolella ole täm
möistä selkeätä, ei voi sanoa, että lopettaa syöminen. Ei se sillä lailla käy. 
Ravinnossa on aiheuttavia tekijöitä ja on suojaavia tekijöitä, vitamiinit. 
Nyt puhutaan antioksidanteista. Niillähän on ilmeisen suojaava vaikutus. 
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Ne voi ehkäistä syövän syntyä kun niitä on oikeassa suhteessa." (Taski
nen, ylilääkäri) 

Terveysvalistuksella olisikin nam ollen lisääntyvästi tehtävää, mutta 
miten lisätä sen vaikuttavuutta? 

Ammattilaiset avainasemassa 

Terveysvalistusta tulisi kehittää lähinnä hoidon ammattilaisten avulla, 
sillä fyysisen ja kokemuksellisen terveyden edistämistehtävä on monita
hoisuudessaan käytännön asiantuntemusta vaativa. Ensinnäkin kaivat
taisiin tutkimusta monilta uusilta ongelma-alueilta: hoitokäyttäytyminen, 
terveysvalistus, sen vaikuttavuus, vaihtoehtolääkkeiden käyttö ja haital
liset elämäntavat ja kokemukselliset aspektit. Tässä nousee esteeksi 
raha. Tutkimusmäärärahoja on erikoissairaanhoidossa jonkin verran, 
mutta ne ensisijaisesti kohdistetaan lääketieteen tutkimuksiin. Mielestä
ni tarvittaisiin pitempiaikaista irrottautumista tutkimustehtäviin ja siten 
palkkauksen tai koko viran järjestämistä tähän - vaikkakin tarve on 
tällä hetkellä organisatoriseen yhteistutkimukseen, tutkimusprojekteihin. 

Tutkimuksen lisäksi tarvitaan uudistuvaa terveysvalistusta: kas
vatuksellisten ja yhteiskuntapoliittisten keinojen tuella toimivaa terveys
valistusta. Esimerkiksi tupakkavalistus ei ole ollut riittävää, sillä on 
arvioitu, että 10 000 tämän päivän koululaista huomispäivänä kuolee 
ennenaikaisen kuoleman tupakan tähden. Mutta kun on kyse nautin
nosta, modernista elämäntavasta tai hermolevosta, terveisiin elämänta
poihin ei terveysvalistuksesta huolimatta aina pyritä. Toisaalta tupak
kateollisuutta lisätään, ja se voi joissakin maissa olla jopa elämänehto. 
Tällöin tarvittaisiin kasvatuksellista ja yhteiskuntapoliittista asiantunti
juutta terveysvalistuksen luomiseen. 

"Tämä on yhteiskuntapoliittinenkin asia ja yhteiskunnallinen asia?" 
(Haastattelija) 

"Kyllä se näin on. Miksi terveyskasvatus ei pure? Mitä varten ei nähdä 
hyvänä, että pyritään terveisiin elämäntapoihin ja hyvään elämänlaatuun. 
Miksi nuoriso haluaa matkia näitä tupakanpolttajia. Tupakanpoltto on 
semmoinen ideologinen asia. Paitsi meille niin kehitysmaihin, nehän sat
saa nämä tupakkatehtaat sinne. Ilmeisesti se tuo semmoisen imagon, se on 
semmoinen upea juttu." (Taskinen, ylilääkäri) 

"Tämä on sellainen sosiaalinen tyydytys, jota nyt tuodaan esille, että sen 
takia nyt käytetään näitä vahingollisia aineita. Se menee yli terveyskäyt
täytymisen kun sillä on jotakin sosiaalista merkitystä ja nyt on todettu se. 
Nyt vasta havaitaan, että tulisi kiinnittää huomiota, mutta niin pienessä 
määrin siitä vasta puhutaan." (Taskinen, ylilääkäri) 
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Tietoa terveysvalistuksesta lääketieteellä on, mutta käyttäytymistieteili
jöiden olisi pystyttävä ratkaisemaan, miten tämä tieto saadaan vaikut
tamaan. Syöpää pelätään mutta ei tarpeeksi, jotta elämäntapoja muutet
taisiin. Terveysvalistuksen siirtyessä hoidon alueelle tulisi saada tietoa 
siitä, miten sitä välitetään. Todennäköisesti tulevaisuudessa sosiaalisiin 
ja kokemuksellisiin arvoihin kiinnitetään enemmän huomiota. 

"Sitähän on nyt viimeisen kymmenen vuoden aikaan nimenomaan tähän 
potilaan hoitoon ja muuhun kytketty koko ajan tämmöistä terveyskasva
tusta mukaan, että sitä pitäisi hoitotyön ohessa tätä opastaa terveisiin 
elämäntapoihin." (Taskinen, ylilääkäri) 

"Mä uskon, että se varmaan kun näistä kirjoitellaan paljon ja puhutaan 
paljon. Se tulee tutummaksi. Ihmiset saa tietoa yleisesti sen lisäksi, mitä 
ne saa täältä sairaalastakin. Se vahvistaa." (Perko, ylihoitaja) 

Tulisikin tiedostaa tilanne ajankohtaisesti ja yhteiskunnallisesti sekä 
kehittää terveysvalistustutkimusta, jotta käytäntöä voitaisiin muuttaa 
tarpeiden mukaisesti, sillä ajankohtaisiin ongelmiin täytyisi löytyä uusia 
ratkaisuja. 

Toisaalta on erikoista, että terveysvalistus esimerkiksi vaihtoeh
tohoidoista vaikuttaa: lukuisat potilaat ovat alkaneet käyttää mitä erilai
simpia vaihtoehtoisia hoitoja ja saattavat luottaa näihin enemmän kuin 
lääketieteen hoitoihin. 

"Kingsenjuurta myytiin 1973 50 kg, 1974, 69 kg, ja sitten yhtäkkiä 1975 12 
000, sitten 9 000 kg ja 5 000 kg. Sitten kansa kyllästy, ne huomasi, ettei 
siinä mitään vaikutusta ollut. Mutta valtavat bisnekset, kun ne oli saanut 
ihmiset luulemaan, että se parantaa sairauksia. Näitä on kaikenlaisia 
tämmöisiä esimerkkejä siitä humpuukihoidosta, kun ne saa yleisön valtaan. 
Se oli 70-luvun puolivälissä kun siihen yhtäkkiä ruvettiin, se piti pa
rantaa lähes kaikki." (Taskinen, ylilääkäri) 

Varsinainen syövänhoito on usein raskas ja pelottava. Se saattaa aiheut
taa pahoinvointia tai muita sivuvaikutuksia, ja siksi voidaan turvautua 
kevyempiin vaihtoehtohoitoihin. 

"Ne oli nämä vaihtoehtohoidot tapetilla. Niillä ei ole mitään sivuvaiku
tuksia, niin niitä on mukava ihmisten ottaa verrattuna näihin syöpä
hoitoihin, jotka monta kertaa on aika raskaita hoitoja. Jos uskoo, että 
auttaa yhtä hyvin sahajauho, siitä ei tu paha olo, niin sitä sitten syö. 
Kyllä ne osaa selittää nämä vaihtoehtohoitojen suosijat asioitansa sillä 
lailla, että kansa saa siitä toivoa toivottomissa tilanteissa. Näitähän on 
hyvin monenlaisia: fysikaalisia, kemikaalisia, on hierontoja, saunoja, kup
pauksia ja kaikenlaisia vanhoja kansan perinteitä, joita on käytetty vuosi
sadat. Kyllä niillä vaikutusta on, mutta syövän hoitoon se ei vaikuta. Yleis
tilaa vähän kohentaa. Sama kun istun porekylvyssä, se piristää." (Taski
nen, ylilääkäri) 
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Hivenaineet ja vitamiinit voivat kyllä olla syöpää edistäviä aineita, 
etenkin syövän aktiivivaiheessa. Sytostaattihoitojen yhteydessä on, kuin 
heittäisi öljyä tuleen. 

"Ainakin lymfoomassa. Ja jolla kasvainsyöpä on, koska nämä sytostaatit 
on antimetaboliitteja elikkä kun yksi yrittää vedellä sammuttaa, toinen 
valaa öljyä tuleen. Syöpäsolujen aineenvaihdunta on monta kertaa suu
rempi kuin normaalisolujen. Sen vuoksi ne lisääntyy nopeammin kuin 
normaalisolut. Siksi voidaan käyttää jarruttavia aineita (sytostaatteja)." 
(Nevasaari, osastonlääkäri) 

Vaihtoehtohoidoista keskusteltiin paljon 1970- ja 1980-luvulla, sillä niillä 
väitettiin olevan ihmeparannuksen teho. Jopa apteekkarit "löivät löylyä 
kiukaalle" ilmeisesti rahastusmielessä. Nykyisin vaihtoehtohoidoista 
taas keskustellaan; esimerkiksi syöpärokote on noussut keskusteluissa 
ajankohtaiseksi. Potilaskertomusten mukaan käyttäjiä on lukuisasti. 
Potilas käyttää vaihtoehtohoitoja samanaikaisesti lääketieteellisten hoito
jen kanssa ja uskoo niiden vaikutukseen, vaikka hän saa tietoa niiden 
hyödyttömyydestä ja vaarallisuudesta. Kun potilas tuntee virkistyvänsä 
vitamiinivajauksen tultua tyydytetyksi, hän luulee parantuvansa. Se, 
miksi vaihtoehtohoitoja käytetään, olisikin selvitettävä tarkemmin. To
dennäköisesti potilas hädissään kokeilee kaikkia mahdollisia keinoja. 

Syöpäjärjestöillä on ollut yleinen syöpään kohdistuva terveys
kasvatustehtävä. Eri aikakausina on vain painotettu erilaisia asioita: 
tupakan vaarallisuutta, ympäristösaasteiden vaikutusta, auringonoton 
vaarallisuutta ja seulontatutkimusten tärkeyttä tai rintojen omatoimista 
tarkkailua. Ongelmien lisääntyessä tarvitaan uusia turvallisia terveys
kasvatustapoja. Suuntausta uusien menetelmien hallintaan onkin jo 
havaittavissa. On erilaisia teema-aiheita, joiden ympärille terveysvalis
tusta rakennetaan: mm. ympäristö ja terveys, elämäntapa ja terveys sekä 
terveyden edistäminen ja sosiaalinen selviytyminen. 

Syöpäyhdistyksen ylilääkäri Harri Vertio oli suunnitellut tehok
kaan ja tuloksellisen sekä kustannuksiltaan melko kohtuullisen terveys
kasvatusmenetelmän. Ongelmana oli, miten vaikutetaan lisääntyvän 
melanooman ennaltaehkäisyyn. Tiedettiin, että liiallinen auringonotto 
on ratkaiseva melanooman synnyssä, mutta miten saada tietämystä 
tästä kansan keskuuteen? Niinpä suunniteltiin auringon oton haitalli
suudesta kertovia julisteita ja julkaisuja sairaaloihin sekä muihin julki
siin tiloihin, joissa ihmiset käyvät. Tällä tavalla herätettiin huolestunei
suutta ja liikehdintää. Mutta nyt oli synnytetty vasta pelkoa melanoo
man synnystä, ja siksi tarvittiin vielä toimintaa: erityisiä luomihuoli
päiviä, jolloin kaikki luomistaan huolestuneet saattoivat tulla näyttä
mään niitä syöpäyhdistyksen poliklinikalle. Täällä sairaanhoitajat arvi
oivat luomien luonteen ja ohjasivat tarvittaessa hoitoon. Tällä tavalla 
positiivisessa mielessä aiheutettiin ensin huoli, ja sitten ohjattiin huoles
tuneet tiettyyn paikkaan tarkastettavaksi. Tarkastus oli ilmainen. Näin 
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löydettiin lukuisia syöpien esiasteita. Kun nämä hoidettiin ajoissa, pa
rannettavuus lisääntyi. Samalla lisääntyi tietoisuus toisaalta melanooman 
vaarallisuudesta ja toisaalta siitä, miten tulevaisuudessa voidaan vähen
tää melanoomien esiintymistä. Kun tietoisuus enenee, huoli vähenee ja 
kaiken kaikkiaan tautiin kuolleisuus vähenee. Syöpätapausten määrä 
aluksi kasvoi, mutta kun uudet tapaukset oli hoidettu, tilanne tasaantui. 
Nykyisin yleistyviä rahakeräyksiä ei tällainen käytäntö vaatinut. 

"Näitä luomihuolipäiviä on järjestetty, vaikka se nimi sinänsä saattaa 
joitakin jopa ärsyttää. Mutta kun tietää, mitä siellä takana on, niin se on 
ihan johdonmukaista, että aiheutetaan huoli positiivisessa hengessä ja 
joilla on tämä huoli, ohjataan tiettyyn paikkaan. Raha ei ole siinä esteenä, 
vaan kaikki kynnelle kykenevät voivat tätä hommaa toteuttaa. Niinpä 
sieltä on löytynyt valtavasti syöpien esiasteita. Siinä samalla on lisään
tynyt tietoisuus siitä, miten voidaan tulevaisuudessa vähentää näitten 
melanoomien esiintymistä. Tulee semmoista tervettä tietämystä. Tietoi
suus nousee, huoli vähenee ja kaiken kaikkiaan tähän tautiin kuollei
suuskin vähenee." CTakobsson, ylilääkäri) 

"Tämä on erinomainen esimerkki siitä, miten viisaasti asioita katseleva 
kansalainen asioita järjestää koko valtakunnassa. Eikä tarvitse käydä 
kerjäämässä eduskunnasta rahaa eikä tukiaisia mistään eikä käydä raha
automaattiyhdistyksen kimppuun eikä kuntien verotulojen." Gakobsson, 
ylilääkäri) 

"Jos löydetään vaiheessa, että on kasvanut näiden kaikkien ihokerroksien 
läpi ja tehnyt etäispesäkkeitä, niin silloin on kauhun lamaamana. Mutta 
opetetaan, että varhain havaittu melanoma voidaan leikata ja siitä para
nee." CTakobsson, ylilääkäri) 

Hoitokulttuurin muutos ja terveysvalistus 

Syövänhoidon ammattilaisten terveysvalistustehtävä laajenee hoitokult
tuurin muuttuessa yhä potilaskeskeisemmäksi ja yhteiskunnallisem
maksi. Potilaan kohtaaminen inhimillisellä tasolla hoitotoimia suoritetta
essa ja tietoa välitettäessä on kaiken lähtökohta. Tämä tarkoittaa luon
nollista lähestymistä, hymyä, pieniä sanoja, kädestä tervehtimistä, sil
miin katsomista ja jopa humoristista jutustelua. Potilaalle on tärkeää se, 
että huomataan, kuunnellaan ja ymmärretään. Mutta potilaalle on tärke
ää myös se, että syöpää ei kauhistella. 

Tietoa syövästä ja hoitotoimista tulisi välittää riittävästi ja yksin
kertaisesti sekä potilaalle että yhteiskuntaan. Monet, pienetkin asiat ovat 
potilaalle tärkeitä. Esimerkiksi ravintoon ja elämäntapaan liittyvää valis
tusta on saattanut olla liian vähän. Pelätään potilaan yksityisyyden 
loukkaamista ja jätetään kertomatta alkoholista ja tupakasta, näiden 
yhteisvaikutuksen vaarallisuudesta, ravinnon liikakäytön tai vähäisyy
den haitallisuudesta ja vaihtoehtohoitojen vahingollisuudesta. Mora
lisoinnin pelko on saattanutkin vaihtua puhumattomuudeksi. Tietoa 
syövästä ja hoidoista saattaa edelleen olla liian vähän myös yhteiskun-
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nassa, sillä epärealistista syövän pelkoa edelleen ilmenee. 
Kaiken kaikkiaan toimintoja tulisi kehitellä yhä enemmän poti

laskeskeisesti ammattikäytäntöjä rationalisoiden sekä modernin yhteis
kunnan mahdollisuuksia hyödyntäen tai sen haittavaikutuksia minimoi
den. Tekninen ja ammatillinen osaamisen kasvu sekä mahdollisesti spe
sialisoitumisen edistäminen olisi asetettava tavoitteeksi. Vanhakantaisia 
asenteita ja käytäntöjä tulisi myös poistaa, patologisuuden leimaa syö
vän ympäriltä vähentää ja potilasta auttaa modernin laadukkaan hoidon 
menetelmin. 

Syövänhoidon ammattilaisilla onkin edelleen tärkeä institutio
naalinen ja yhteiskunnallinen tehtävä syövän kuvan ja kokemisen jatku
van muutoksen edistämisessä. Sairaala on näköalapaikka, jossa muutok
set mutta myös ongelmat ilmenevät. Sairaus, sairauden kokeminen ja 
hoitokäyttäytyminen kertovat yhteiskunnallisesta ja institutionaalisesta 
tilasta sekä sosiaalisista ongelmista, joihin tulisi voida vaikuttaa. Siksi 
tietoa näistä tulisi muutosten aikaan saamiseksi yhteiskuntaan laajem
min välittää. Näiden toimintojen yksilölliset sisällölliset rakenteet eivät 
kuitenkaan selviä tässä tutkimuksessa, vaan ne tulisi osoittaa syvyys
suhteissaan jatkotutkimuksella. 



13 ENGLISH SUMMARY 

Aim of the study 

The main aim of the study was to investigate how the perceived image 
and experience of cancer have changed over the modemization process 
of our society from 1800 to 1990. It was assumed that the development 
of cancer treatment, nursing practise and society have affected the 
perceived experience of cancer in such a way that cancer is no longer 
seen as fearsome as before. This study is a qualitative case study, in 
which the basic data were derived from individual accounts and stories 
reported by both cancer patients (27) and professionals (14) at the 
Jyväskylä Radiological Hospital over the years 1990-1994. "Learning 
through experience" was used as the principal basis for analysis. The 
main aspects addressed here include the everyday nature of cancer, 
subjective stories and accounts, changing treatment and care practices, 
and the perceived fear and "normalization" of cancer experiences. 

The changing image and experience of cancer 

Cancer is one of life's risk factors. In the early years of its reported 
history, cancer was equalled with death, and therefore perceived as 
something very fearsome. Today, however, cancer is often curable, and 
its fearsome and uncontrollable image has therefore been replaced by a 
more controlled picture. This change is due to better curability, 
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increased knowledge and the amount of support activities available. 
Very seldom is the patient now uncontrollably afraid of cancer - people 
have many other life experiences which can be perceived as even more 
difficult than facing cancer. 

Curative cancer treatment first became possible in the early 
1800's with the development of surgical cure and anesthesiology. After 
the invention of Roentgen x-rays, radiation therapeutical apparatus 
became available, and, for instance, at the beginning of this century 
there was one radiation therapy machine in operation in Helsinki. Then, 
in the 1960's, radiation therapy hospitals were established for cancer 
treatment, and chemotherapy and other medical treatment techniques 
were also in use. Today, cancer cure is very effective. 

Psychosocial work practices are also extremely important in 
cancer patient care. Coping with cancer is always a fundamental 
problem, which has to be taken seriously. Professionals working within 
the modern health care system try to assist cancer patients in their 
coping process by giving them encouragement, support and advice. The 
essential target in this work is the patient's psychological, social and 
spiritual well-being or coping; aspects such as patient independence, 
self-initiative and -action, support systems and services, learning to live 
with cancer, taking care of the life environment, as well as supporting 
the family members and informing about the social security system are 
all addressed in professional cancer care. Therapeutic sessions can be 
arranged around issues such as how to cope at home, at work and in 
social interaction, or how to identify one's role in society. In Finland it 
is also a standard practice to explain to the patients the details about 
diagnosis, state of cancer, and possible treatments. This is not true of all 
countries and cultures, for instance, in Eastern and Southern Europe the 
patients are not given such information to the same degree. Getting 
information, however, provides a way of controlling reactions, in 
particular, stress and depression. Patients are able to rationalize the 
situation. The four fundamental areas of cancer care today are, thus, 
treatment, information, support, and teaching how to deal with the 
disease. 

The image of cancer has greatly changed. Cancer does not any 
more have the same implications as before, but is often seen as a 
"normal" disease. Cancer treatment is no longer the same as before, 
either. Today we do not merely see a cancer patient as an individual 
with a diseased body; rather, he is also a person with an active, 
thinking mind, and a sensitive soul. He has attitudes and aptitudes, 
interests and instincts, hopes and dreams, which are all affected by his 
condition. There is a need for a close partnership and co-operation of 
all those who are engaged in the different aspects of caring for the 
cancer patient, if we are to achieve a health care system which will 
meet their demands. While the scientific knowledge-base to treat and 
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care for cancer patients is of paramount importance, patients and their 
families also need to be supported through their experience of cancer. 
And although the cancer experience is not always a shock today, the 
patient can experience the fear, isolation, anxiety and the physical 
symptoms of cancer very deeply. Social disruption to his life and that 
of his family or other relationships may also be possible. Health care 
professionals have a vital role in caring for and supporting patients and 
their families throughout their experience of cancer. 

All in all it seems that the patients are today rather independent, 
self-acting and capable of coping with the disease. Cancer does not 
necessarily cause a dramatic stress to the patient, and he can often 
analyse his cancer experience within the framework of his everyday life. 
Modernization of society, and the development of cancer treatment and 
care have been very influential in bringing about this change. In the 
future, however, we might face more problems, because professional 
care practices have become multidimensional, fast-paced and 
uneconomic. If cancer cannot be treated, deaths from it will increase, 
which, in turn, will increase the fear associated with the disease. When 
work rhythms become busier, the patient will not be able to obtain as 
much time and information as before, which will raise feelings of 
uncertainty and fear. And if the work practices are not coordinated in 
such a way that every professional knows what to do, the patient may 
feel confused, which is also problematic for his cure. 

New information yielded by the study 

The aspect of the modernization of the image and experience of cancer 
has not been discussed in previous research. Stress and crisis related to 
cancer have been examined, but it seems that crisis is no longer such an 
issue today, because in 50 % of the cases cancer can now be cured and 
treated, and people are aware of this. Thanks to the devotion and work 
of many doctors, physicists and researchers, and the development of 
treatment procedures, such as surgery, radiation therapy and 
chemotherapy treatment, cancer care is quite effective and successful 
today. These individuals have had sufficient enthusiasm and belief in 
their cause to struggle for solutions, although, for instance, radiation 
therapy used to be looked down upon by many other doctors. Today 
everything has changed, and cancer treatment is continuously 
developing. Unlike before, when treatment methods were developed 
outside the often bureaucratic barriers, today's development work is 
usually done in hospitals. Cancer care systems have also changed. More 
information is now given to the patients about the diagnosis, state and 
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possible treatments of cancer, and attention is paid to how patients can 
cope with their disease better, and be more independent and self
directive in their actions. 

Thus, it is quite realistic to expect that the patient can cope with 
his cancer very well. Shock experience is still common, but does not 
always occur, because the patient can rationalize and comprehend the 
situation so that actual crisis situations are not that common any more. 
In case of crisis, which is a very traumatic experience, the professionals 
are there to support the patient. Very often crisis is also a reflection of 
the patient's other life experiences. Usually patients leam to cope with 
cancer quite well. 

Modemization of ohjeet and subject 

Good coping with cancer is also a reflection of the development of 
modem society. Patients have leamed through many subjective and 
cultural life experiences. Changes in objective society have brought 
about changes in the subjects within that society. An individualistic 
person has been bom, free from the traditiona! state. He is self
initiating, self-acting, self-reflecting, but at the same time, he tries to 
form a new relationship with his care professionals. He demands good
quality, care and treatment. He demands to be informed. 

A renewed practice for professionals 

It is the duty of the professionals to take care of the patient. They have 
to change their working practices in such a way that the patient 
becomes the most central aspect of their actions. They have to discuss 
with the patient, and show respect and understanding. In addition, they 
have to organize the communication process in such a way that the 
patient can get information, understanding, encouragement and support 
and they have to analyse the patient's experience together with him, 
and help him to rationalize it and comprehend it in a constructive way. 
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Coordination of expertise 

This new practice required is very problematic, because there are many 
professionals who are involved in cancer care, and the information they 
give to the patient is multidimensional. In other words, the patients get 
information from professionals, doctors, nurses, physicists, pastors and 
social workers, as well as from cancer societies and through the cultural 
life and knowledge of the subjects themselves. In addition to this, it is 
no longer easy to know who is an expert with what, since everybody's 
role is significant in the care process. In fact, we cancer professionals 
have a new duty to organize our practices due to all this increased 
knowledge and know-how - but that is beyond the scope of this 
specific study. 
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LIITE 1 

POTILASKERTOMUKSET 

1. Nainen (73) apuhoitaja eläkkeellä rinta-ca 
2. Mies (74) edustaja eläkkeellä prostata-ca 
3. Nainen (52) sairaanhoitaja eläkkeellä rinta-ca 
4. Nainen (45) opettaja työssä rinta-ca 
5. Nainen (50) talonmies eläkkeellä myeloma 
6. Nainen (53) ompelija eläkkeellä rinta-ca 
7. Nainen (74) kauppias eläkkeellä rinta-ca 
8. Nainen (54) varastotyö työssä rinta-ca 
9. Nainen (71) emäntä eläkkeellä kieli-ca 
10. Nainen (55) pankki toimi eläkkeellä suolisto-ca 
11. Mies (71) rautatieläinen eläkkeellä prostata-ca 
12. Mies (72) muurari eläkkeellä aivo-ca 
13. Nainen (78) emäntä eläkkeellä iho-ca 
14. Nainen (44) kotiäiti eläkkeellä rinta-ca 
15. Nainen (37) siivooja työssä rinta-ca 
16. Mies (84) työmies eläkkeellä prostata-ca 
17. Mies (74) asemamies eläkkeellä keuhko-ca 
18. Mies (71) autonkuljettaja eläkkeellä keuhko-ca 
19. Nainen (63) apuhoitaja eläkkeellä rinta-ca 
20. Nainen (43) toimistotyöt työssä munasarja-ca 
21. Nainen (65) emäntä eläkkeellä rinta-ca 
22. Mies (84) maanviljelijä eläkkeellä keuhko-ca 
23. Nainen (38) opettaja työssä munasarja-ca 
24. Nainen (64) emäntä eläkkeellä suolisto-ca 
25. Mies (55) metsuri eläkkeellä peräsuoli-ca 
26. Nainen (17) opiskelija koulussa leukemia 
27. Mies (47) teollisuustyö työtön aivokasvain 
28. Mies (65) omainen eläkkeellä 



KEY EVENTS FROM 1850 TO THE 1960S 

Year Cancer 

1850-1900 Anesthesia (1847) 
Antisepsis 
First cancer surgery 

1900-1936 Surgical excision 
Radition = palliative 
American Cancer Society 
started (1913) 

1937 National Cancer Institute 
Womens Field Army 
(American Cancer Society) 

1940s Nitrogen mustards 
First remission of leukemia by 
drug folic acid antagonists 
Radical surgery 

1950s First cure by drug alone 
choriocarcinoma (1951) 
Combination chemotherapy 

1960s Prolonged survival combined 
modalities 
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Behavioral / Psychosocial 

Cancer = death word 
not used 

Education 
Early detection 

Enthusiasm for research 
Education of the public 

Optimism 
Psychosomatic concepts 
Grief studied 

First psychologic studies* 

Debate about telling 
diagnosis 
Peer support 
Cancer-leukemia 
psychiatry 

* Massachusetts General Hospital and Memorial Sloan-Kettering Cancer
Center.

Hoidon ja kokemisen muutoskehitys vuodelta 1850 vuoteen 1960 
(Holland 1991, 768). 
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SÄDEHOIDON PROFESSION KEHITYS 

1927 
1938 
1948 

1946 

1963 

1964 

1965 

1969 

Radiologian dosentti Gösta Jansson, Helsinki 
Medikaalisen radiologian dosentti Sakari Mustakallio 
Radioterapian dosentti Kai Setälä, Helsinki 

Medikaalisen radiologian professori 
Helsingin yliopisto 
Sakari Mustakallio 
Radioterapian professori 
Lars R Holsti 

1950-1967 
1963-1967 
1968-

Radioterapian apulaisprofessori 
Helsingin yliopisto 
Antero Voutilainen 
Lars R Holsti 
Pentti M Rissanen 

1964-1965 
1965-1968 
1970-

Röntgenologian professori, Oulun yliopisto 
Antero Voutilainen 1965-1966 

Radioterapian professori, Turun yliopisto 
Antero Voutilainen 1966-1977 

Radioterapian professori 
Pentti J Taskinen 
Kai Malmio, Dosentti 
Eeva Nordman, Dosentti 

1969- Oulun yliopisto 
1967- Helsingin yliopisto 
1975- Turun yliopisto 

Sädehoidon professioiden ja lääkäreiden määrän lisääntyminen vuo
desta 1927 vuoteen 1969. 
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