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”En syö puuroa”—läheiset, omaiset ja palliatiivinen hoito 

Pohjois-Karjalan Avoin eettinen foorumi 1.11.2021 

Esitelmä, Helmi Järviluoma-Mäkelä, kulttuurintutkimuksen professori 

 

Hyvä yleisö sekä täällä paikan päällä, että verkkolähetystä seuraavat ihmiset! 

Kiitos kutsusta puhumaan Avoimessa eettisessä foorumissa!  

 

Kuulitte äsken katkelmia näytelmästäni Suistumia. Ensinnäkin – haluan lämpimästi 

kiittää näyttelijä Anna Ojannetta ja psykoterapeutti, näyttelijä Hans Stigzeliusta 

katkelmien lukemisesta. Tämä merkitsee minulle paljon.  

 

Aloin kirjoittaa näytelmää heti mieheni, kirjailija ja kriitikko Matti Mäkelän kuoleman 

jälkeen yli kaksi vuotta sitten. Se on tietenkin fiktiivinen tai voisiko sanoa 

autofiktiivinen käsikirjoitus, mutta siitä löytyy monia viitteitä kokemuksiini ja 

tuntemuksiini hyvin tuoreeltaan. Olen ammatiltani kulttuurintutkimuksen professori 

Itä-Suomen yliopistossa, mutta puhun nyt lähinnä kokemusasiantuntijana. 

 

Kaivoin kuitenkin esiin yhden suosikkitutkimuksistani. Se on sosiaalipsykologi Anssi 

Peräkylän kirja Kuoleman monet kasvot vuodelta 1990 (Tampere: Vastapaino 1990). 

Peräkylä teki 1980-luvulla vuoden ajan kenttätyötä eli havainnoi tarkasti kuolevien 

potilaiden hoitoa eräässä isossa sairaalassa. Uskon, että tutkimus on edelleen 

relevantti, vaikka palliatiivinen hoito on varmaan edistynyt valovuosien päähän siitä, 

mitä se oli kolmekymmentä vuotta sitten.  

 

Hän luokittelee kuolevan potilaan hoidon neljään kehykseen –ja nyt on siis syytä 

muistaa, että hoitohenkilökunnalla on useimmiten kyky  taitavasti ja jatkuvasti 

liikkua kehyksestä toiseen.  1. Ensinnäkin lääketieteellisessä kehyksessä 

määritellään vaikkapa potilaan ruumiin tapahtumia, päätetään hoidosta ja toteutetaan 

sitä. 2. Toisessa  eli käytännöllisessä kehyksessä keskeinen toiminto on 

jokapäiväisten konkreettisten asioiden hoitaminen. 3. Kolmanneksi, 
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maallikkokehyksessä oleellisia ovat tunteet ja kokemukset; kuolemahan merkitsee 

järkytystä, surua ja yhteydenkaipuuta ihmisten välillä. Hoitohenkilökuntakin toimii ja 

puhuu välillä maallikkokehyksessä eli kokee järkytystä vaikkapa oman ikäisensä 

potilaan yhtäkkiä kuollessa. Hoitohenkilökunnalle Peräkylän mukaan perhe on se 

yhteisö, jonka toivotaan herkästi täyttävän tiettyjä moraalisia velvoitteita. Ellei 

kuolevan perhe niin tee, hoitajat saattavat etsiä potilaalleen muita läheisiä. 

Viimeisessä eli psykologisessa kehyksessä tunteet ovat Peräkylän mukaan myös 

tärkeitä, mutta tämä kehys rakentuu ikään kuin maallikkokehyksen virittämän 

todellisuuden päälle. Psykologisessa kehyksessä hoitohenkilökunta on ikään kuin 

’palannut’ ammatilliseen rooliinsa, jossa he käyttävät erilaisia sosiaalisia ja 

ihmissuhdetaitojaan. 

 

Jatketaanpa sitten niihin omiin kokemuksiini. Minulla oli kokemusta kuolevan 

läheisen kohtaamisesta jo ennen puolisoni kuolemaa. Vuonna 2010 vanhempani 

menehtyivät peräjälkeen neljän kuukauden välein kaukana Joensuusta, 350 kilometrin 

päässä; isä suolistosyöpään ja lopulta sydäninfarktin jälkiseurauksiin, ja Alzheimeria 

sairastanut äiti puolittaisen halvauksen aiheuttaman tapaturman ja leikkauksen 

jälkiseurauksiin. Muistan tältä ajalta lähinnä loppumattomalta tuntuvan stressin ja 

huolen toinen toistaan pitkään hoitaneiden vanhempien voinnista. Hätä oli suuri 

nimenomaan se vuoksi, että he asuivat niin kaukana. Loppuvaiheessa me kuusi 

sisarusta teimme ketjun niin, että ainakin joku meistä kävi yksin jääneen äidin luona 

säännöllisin väliajoin. Muistan miettineeni, että tämäkö on hinta siitä, että kouluttaa 

lapsensa niin hyvin, ettei yksikään heistä jää lähiseudulle! 

 

 Puhuin eilen lääkäriystäväni kanssa. Hän sanoi kokemuksenaan, että usein kaukana 

olevat omaiset ovat hanakoita antamaan neuvoja lääkäreille ja hoitajille potilaan 

hoidon suhteen. Tämä kumpuaa kaukana asuvan tuskasta ja syyllisyyden tunteesta, ja 

ystäväni sanoikin selviävänsä tällaisista tilanteista toimimalla ammatillisessa – siis 

peräkyläläisittäin lääketieteellisessä kehyksessä. 
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Meidän sisarusten tehtävä oli kuitenkin pikemminkin toimia välittäjinä, ja rauhoitella 

sairauksien kourissa paranoidisiakin piirteitä kehittäneitä vanhempiamme: 

vakuutimme vakuuttamasta päästyämme, että hoitajat ja kotiavustajat ovat rehellisiä ja 

tekevät parhaansa. Kuukautta ennen kuolemaansa äitini esimerkiksi soitti minulle 

terveyskeskuksen vuodeosastolta.  Hän oli halvaantunut, mutta Alzheimerin ansiosta 

ei sitä muistanut. Hän kuiskasi puhelimeen: ”Minut on kidnapattu! Olen täällä 

vankina! Saa kertoa lehdistölle!” Tuskallista kuultavaa, tunsin suurta avuttomuutta, 

enkä voinut etäältä tehdä mitään. Kun äiti sitten myöhemmin irrotettiin siteistä, hän 

lähti liikkeelle kohtalokkain seurauksin. 

 

Aviomieheni Matti sairastui 66-vuotiaana maksasyöpään vuonna 2018, ja ehti 

sairastaa noin puolitoista vuotta ennen kuolemaansa. Viimeisistä elinkuukausistaan 

hän vietti suurimman osan Joensuun Siilaisten sairaalan palliatiivisella osastolla. Hän 

kirjoitti eläessään yli 20 kirjaa, joista muistelmateos Pitelemätön (Helsinki: Siltala 

2019) ilmestyi vajaa kaksi kuukautta ennen hänen kuolemaansa. Hoidon palliatiivinen 

vaihe ehti siis vielä kirjaan mukaan, hänelle tyypilliseen humoristisen kevyeen tyyliin. 

 

Itse huomasin kyllä muutoksen Matin mentaliteetissa. Koko meidän 

kumppanuutemme ja avioliittomme ajan –  noin neljätoista vuotta ennen Matin 

sairastumista – hän oli puolustanut kiivaasti oikeuttaan saada olla riippuvainen sekä 

tupakasta että alkoholista. Pitelemättömässä on lopussa luku, jonka otsikkona on 

Ohjeita lääkäreille. Mattihan oli pidetty ja humoristinen esitelmöitsijä Duodecim- ja 

lääkäripäivillä.  

 

Luen pienen pätkän Pitelemättömästä (sivulta 324) .Tilanne on tässä siis se, että 

lääkäreille puhuu Valamossa kolme potilasta ja kirjailijaa; Jörn Donner, Claes 

Andersson ja Matti Mäkelä. ”Kaikki kolme olimme niin vaivaisia kuin vain pystyssä 

kävelevä ihminen voi olla”, kirjoittaa Matti ja jatkaa: ”Kuitenkin lääkärit kuuntelivat 

ystävällisesti ja kohteliaasti, mitä palasista kokoonkyhätty ihminen ajattelee. Sanoin, 

että minulle luvattiin lapsena iankaikkista elämää, se oli sentään palkinto, teidän 
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”kolmen kuukauden jatkoaikaan nippusiteissä putkipedillä” verrattuna. Lääkärit 

naureskelivat.” 

 

Diagnoosin jälkeen Matti säikähti hirveästi. Tuo humoristinen nopean kuoleman 

ihannointi oli yksi vain puoli. Toinen puoli tarinaa oli pelko. Nyt ilmeni, ettei Matti 

todellisuudessa lainkaan halunnut kuolla ennenaikaisesti. 

 

Sanottakoon tässä vaiheessa, etten ollut ainoa Matin läheinen, joka tuli kiedotuksi 

perinpohjaisesti tähän puolentoista vuoden sairastamis- ja lopulta palliatiivisen hoidon 

jaksoon. Matilla on kaksi perheellistä poikaa, ja vaikka he asuivat kolmensadan 

kilometrin päässä, he osallistuivat kiitettävästi Matin auttamiseen. Myös oma tyttäreni 

poikineen sekä myös omat ja yhteiset ystävämme auttoivat kaikessa parhaansa 

mukaan. 

 

Matti ei myöntänyt sairastavansa syöpää ennen kuin oikeastaan pari kuukautta ennen 

kuolemaansa. Olen oikeastaan vasta nyt, kahden vuoden kuluttua hänen 

poismenostaan, tajunnut, kuinka raskasta se oli. Se aiheutti päänvaivaa koko perheelle, 

ehkä kuitenkin eniten minulle, sekä sairauden aikana, mutta etenkin sen jälkeen, 

koska: jos kerran mieheni ei sairastanut syöpää, ei ollut mitään syytä järjestellä asioita, 

esimerkiksi 40 vuoden kirjailijan- ja kriitikonuran aikana kertyineitä arkistoja tai 

henkilökohtaisia papereita etukäteen. Kaikki tämä ja paljon muuta jäi minun 

tehtäväkseni, jopa niin, että talomme asiakirjoja piti etsiä kissojen ja koirien kanssa, 

koska hän oli laittanut ne varmaan talteen. 

 

Palliatiivista hoitoa potilaiden eksistentiaalisen kärsimyksen viitekehyksessä tutkinut 

Terveystieteiden tohtori Annu Haho sanoo [artikkelissaan Palliatiivisen vaiheen 

syöpäpotilaiden eksistentiaalinen kärsimys (Lääkärilehti, 18.8.2017 33/2017 vsk 72 s. 

1704 – 1709)] että hänen tutkimiensa syöpäpotilaiden kohdalla hyvästien jättäminen 

käynnisti käytännön asioiden järjestelemisen. Hahon mukaan ”sitä vaivaa ei haluttu 

jättää omaisille, koska sairausaika muutoinkin aiheutti riippuvuutta heistä”.  
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Minä ja Matti olimme jo suurin piirtein yhteen muuttaessamme luvanneet, että jos 

toinen meistä sairastuisi vakavasti, me emme hylkäisi vaan hoitaisimme toisiamme. 

Nyt kävi näin päin. 

 

Haho siteeraa myös Mattilan väitöskirjaa (2002) syöpäpotilaan palliatiivisen hoidon 

eettisistä dilemmoista: ”Eksistentiaalisen kärsimyksen välttäminen on virheellinen 

tavoite, paremminkin pitää pyrkiä tulemaan toimeen sen kanssa” (3). Me ehdimme 

käydä vain muutamia asioita läpi. Hautaustapa --  arkkuhautaus siis ehdottomasti ja se, 

minne hänet haudataan – nämä ehdimme käsitellä. Matti käytti usein sanontaa ’jylhä 

kuolema’, ymmärrän sen niin, että kuoleman on syytä olla arvokas. Tämä näkyikin 

hautajaisten suunnittelussa, kaikki oli arvokasta ja elävä musiikki upeaa. 

 

Taiteilija ponnisti viimeiset voimansa ja käytti kaiken liikenevän energiansa 

muistelmiensa loppuun saattamiseen. Parasta, mitä saatoin puolisona tehdä, oli auttaa 

tämä asian toteuttamisessa ja olenkin ylpeä siitä, että otin yhteyttä kustantajaan 

toukokuussa ja kerroin, ettei Matti ole ehkä näkemässä teoksensa ilmestymistä, jos se 

ilmestyy syyskuussa, kuten suunniteltiin. Kustantaja Touko Siltala pisti töpinäksi ja 

kirja oli ulkona kolmessa viikossa yhteydenotostani. Matti pystyi olemaan 

julkistamistilaisuudessa, jonne tulivat kynnelle kykenevät läheisimmät, ystävät, 

kollegat. Tärkeimmät arviot kirjasta ehtivät ilmestyä ennen hänen kuolemaansa. 

Hänen mielensä ei ollut vielä tuolloin alkanut rapautua. Ajatukset ja sanat menivät 

sekaisin vasta aivan viimeisinä viikkoina ja se oli hänelle, ’ajattelijaksi’ itseään aivan 

oikein tituleeravalle miehelle ehkä se kaikkein raskain asia. 

 

Me olimme Joensuussa ikionnellisia palliatiivisen hoidon laadusta Siilaisilla, sekä 

kunnan tarjoamista apuväline- ja ateriapalveluista. Matti oli hyvin tyytyväinen 

saamaansa kohteluun. Oma huone oli loistava asia. Raskaimpia olivat ehkä jaksot 

toisessa sairaalassa usean hengen huoneessa, tällöin pakosta joutui kuulemaan muiden 

yhtä tukalassa tilanteessa olevien syöpäpotilaiden intiimejä asioita, kuten näytelmäni 

katkelman naapurivuoteen haimasyöpäpotilaan hoidosta. Samasta asiasta puhuivat 

Annu Hahon haastattelemat palliatiiviset syöpäpotilaat.  

https://www-laakarilehti-fi.ezproxy.uef.fi:2443/tieteessa/alkuperaistutkimukset/palliatiivisen-vaiheen-syopapotilaiden-eksistentiaalinen-karsimys/#reference-3
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[JOS AIKAA: Minä olin poistunut käytävälle lääkärin käynnin ajaksi, mutta Matti 

kuiskasi minulle myöhemmin, mitä lääkäri oli haimasyöpäpotilaalle sanonut. Kahden 

tunnin kuluttua hän soitti minulle kauhistuneena: nyt se kuoli. Lääkäri oli siis 

teknisesti ottaen oikeassa, mutta naapurisänkyyn hänen puheensa kuulosti kovalta ja 

turhan ronskilta.] 

 

Matin viimeisinä kuukausina koin raskaiksi ristiriitaiset voimat, oikeastaan kentän, 

jossa voimat vetivät eri suuntiin. Työ oli hoidettava, vaikka tulevaisuus ja yksin 

selviäminen käytännöissä ja taloudellisesti huolettivat, samalla voimakas halu vain 

olla läheisen vierellä, ja toisaalta siitä aiheutuva valtava kuormitus. Minun kohdallani 

viimeinen vaihe jäi lopulta lyhyeksi. Mutta olen seurannut läheltä myös omaisia ja 

läheisiä, jotka ovat luupuneet totaalisesti taakkansa alle. Ehkä se, mitä toivoisin, olisi 

se, että palliatiivisessa hoidossa liian urheita ja vähän niin kuin ’vahvuteen 

sairastuneita’ omaisia pidettäisiin tarkasti silmällä. Kotihoidossa ei ehkä ole kaikki 

niin hyvin kuin miltä näyttää. 

 

Lähes ainoa tahra hienosti sujuneessa saattohoidossa oli lopullinen siirtymä 

kotisaattohoidosta palliatiiviselle osastolle. Kun Matti ei enää pystynyt vahvojen 

poikiensakaan avulla liikkumaan, kutsuimme ambulanssin kotiin osaston ohjeiden 

mukaan. Ensihoitoyksikön tyly ja kyllästynyt kohtelu jäi mieleen tilanteessa, jossa 

olimme otaksuneet asian olevan heille jo selvän. Se oli kova paikka myös minulle. 

 

Itselleni sekä perhe että muut läheiset olivat koko ajan hyvin tärkeitä nimenomaan 

’käytännöllisessä’ ja maallikkokehyksessä – kuka teki kattilallisen kalakeittoa Matin 

tehdessä kuolemaa, kuka hoiti koiraa, kuka auttoi siivouksessa. Psykologinen kehys ja 

sen mukanaan tuoma etäännyttäminen tulee hyvin esiin neli-viisikymmensivuisessa 

näytelmässä. Luenkin lopuksi vielä pätkän Suistumia-näytelmästäni. 

Me ollaan tehty taloa, on tehty uusi tupakeittiö saksalaisilla koneilla, 20 000 eurolla.  

Nyt laatikot liukuvat pehmeästi auki ja kiinni niin kuin kieleni liukui silmäkuopassasi  

hellästi, silloin alussa. On vaihdettu mökin huopakatto viidellä tonnilla,  
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kalastettu joka kevät katiskalla vuoden ahvenet.  

 

Sinä maisemoit omasta joenrannasta metsiköt pois. Kolme koivua sinä  

jätit rantaniitylle vierekkäin pystyyn. Tshehovin kolme sisarta, niin kuin sinä sanoit.  

Yritit suostutella minua, että jätettäisiin ne. Onnistuit! Vihreälle muhevalle kesäkukkaniitylle. 

 Meillä on punainen rantasauna,  

tumma joki, joka virtaa kesät talvet sellaisella vauhdilla, että vastavirtaan jaksavat vain nuoret. 

 

Ajoin eilen ruohoa puutarhatraktorilla, sekin on niin kuin oranssi leikkitraktori, jota 

 kaikki meidän lapset rakastavat niin kuin sinäkin. Saat suurta tyydytystä,  

kun konekanta on kunnossa ja ruoho lentää traktorin putkesta ja  

saat surttailla pihalla kaasu pohjassa ja tuore vastaleikattu ruoho tuoksuu. 

 

Onko koko tämä viisitoista vuotta ollut leikkiä?  

Kaikki vajoaa. Tämä talo suistuu tuonne jokeen. Ja minä mukana. 

 

On vielä lisättävä, että menin Matin kuoleman jälkeen puolen vuoden lyhytterapiaan 

surressani. Kiitos terapian, ystävien avun, sekä Joensuun mahtavan palliatiivisen 

tiimin olen nyt kahden vuoden kuluttua tästä massiivisesta Suistumasta jotakuinkin 

tolpillani ja uskaltautunut uuteen parisuhteeseen. 

 

Kiitos teille kaikille kuuntelemisesta! 

 

 

 

 

  


