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”Surevien tukeminen 
edellyttää suru- ja 
selviytymisprosessin 
ymmärtämistä” 



Perusteita surevien tukemiselle
• Surun kielteiset vaikutukset terveydentilaan

• Riski kuolleisuuteen luonnollisin (sydäntaudit, MS, syöpä) ja epäluonnollisin 
(itsemurhat) kasvaa (Li 2002;2003;2005)

• Sairaalapalvelujen ja psykiatrisen hoidon tarve lisääntyy ( Li ym. 2002, 2003, 
2005/Saksa)

• Fyysinen terveydentila heikkenee ja sairastavuus lisääntyy (Murphy ym. 
1999:Li 2002;2003;2005)

• Lääkkeiden ja alkoholin käyttö lisääntyy (Vance ym. 1995; Stroebe ym. 
2001;2007)

• Riski psyykkisiin sairauksiin lisääntyy; unettomuus, itsemurha-ajatukset, 
masennus lisääntyy (Stroebe ym. 2007)

• Työkyvyttömyys lisääntyy (Stroebe ym. 2007)



Perusteita tukemiselle

• Surun tuomat muut kielteiset seuraukset

❖tulevaisuuden suunnitelmien, unelmien ja toiveiden murtuminen ja 
uudelleen rakentaminen

❖identiteetin muutos (lannistuminen, pelkojen lisääntyminen, 
katkeruus, luovuuden katoaminen)

❖parisuhdeongelmat/avioero 

❖viha Jumalaa kohtaan/ uskonasioiden horjuminen tai kieltäminen

❖vanhemmuuden / parisuhteen muutokset

❖suhde elossa oleviin lapsiin muuttuu

❖sosiaalisten suhteiden muuttuminen ja uudelleen rakentuminen





Mitä suosituksella tavoitellaan?

• Tiedon lisääminen läheisten selviytymistä edistävästä tuesta

• Tukemiseen liittyvien käytänteiden yhtenäistäminen
• Sosiaali- ja terveydenhuollossa

• Ensilinjan palveluissa

• Yhteiskunnassa

• Vastauksia kysymyksiin 
• Minkälaisen tuen surevat läheiset ovat kokeneet selviytymistään edistävänä?

• Minkälaista tukea surevat toivovat ammattilaisilta?





Läheisen tukeminen äkillisen kuoleman jälkeen

• Hoitotyön suositus kattaa 11 eri osa-aluetta

• Tukemisen lähtökohtana läheisen tarpeet

• Tuen tulee alkaa välittömästi kuolintapahtuman jälkeen sekä jatkua 
pitkäkestoisesti läheisen tarpeiden mukaan

• Organisaatioiden tulee huomioida läheisten tilanne ja tarjota heille 
tukea



LÄHEISTEN KOHTAAMINEN





VIESTIN VIEMINEN ÄKILLISESTÄ KUOLEMASTA JA 
SIIHEN JOHTANEISTA SYISTÄ







LÄHITUKIVERKOSTON KARTOITTAMINEN JA LÄHEISTEN 
KANSSA YHTEISEN SURUN MAHDOLLISTAMINEN

• Huolehdi läheisten turvallisesta 
siirtymisestä tapahtumapaikalta.

• Kartoita läheisten sosiaalinen 
tukiverkosto ja huolehdi 
tarvittaessa yhteydenotosta 
heihin.







VAINAJAN HYVÄSTELEMINEN

• Valmistele läheisiä vainajan 
hyvästelemiseen kuvailemalla vainajan 
ulkonäköön liittyviä yksityiskohtia ja 
kertomalla vainajan katsomisen 
mahdollisesti aiheuttamista reaktioista.

• Arvioitava miltä osin vainajaa voidaan 
näyttää läheisille







MUISTOJEN KERÄÄMINEN JA VAINAJAN 
MUISTELEMINEN

• Tue läheisiä vainajan muistelussa 
heidän kulttuuriansa 
kunnioittaen.

• Rohkaise kohtukuoleman tai 
vastasyntyneen kuoleman 
kokeneita läheisiä vainajaan 
liittyvien muistojen (esim. 
valokuvat, hiustupsut) 
keräämisessä. Tarvittaessa auta 
läheisiä muistojen keräämisessä.





KONKREETTISEN TUEN TARJOAMINEN

• Kartoita läheisten konkreettisen 
tuen tarve, ohjaa heidät sen 
piiriin sekä rohkaise ottamaan 
tarjottua apua vastaan.

• Huomioi läheisten sairausloman 
ja mahdollisen lääkityksen tarve.

• Suojaa läheisiä tarvittaessa
medialta.



HAUTAJAISJÄRJESTELYISSÄ OHJAAMINEN

• Anna läheisille tietoa 
hautajaisjärjestelyistä ja niihin 
tarvittavista asiakirjoista.

• Tue läheisiä ottamaan lapsi tai 
lapset mukaan 
hautajaisjärjestelyihin, 
hautajaisiin ja muistojuhlaan.



TIEDON ANTAMINEN LÄHEISELLE
• Anna läheisille suullisen tiedon 

lisäksi tieto kirjallisesti, jotta he 
voivat palata siihen myöhemmin.

• Järjestä läheisille mahdollisuus 
keskustella lääkärin tai patologin 
kanssa vainajan kuolinsyystä.

• Anna tietoa taloudellisesta tuesta 
sekä sosiaalietuuksiin liittyvistä 
mahdollisuuksista.

• Anna läheisille tietoa ammatillisesta 
ja vapaaehtoisjärjestöjen 
järjestämästä tuesta sekä erilaisista 
tuen, hoidon ja kuntoutuksen 
mahdollisuuksista.







VERTAISTUEN PIIRIIN OHJAAMINEN

• Ohjaa läheiset vertaistuen piiriin, sillä 
vertaistuesta on hyötyä äkillisesti 
kuolleen henkilön läheisten surutyössä.

• Läheisille tulee antaa tietoa erilaisista 
vertaistuen mahdollisuuksista, kuten 
surujärjestöistä, seurakunnan tai muun 
yhteisön järjestämistä sururyhmistä 
sekä internetin vertaistukiryhmistä.

• Läheisiltä tulee pyytää lupa välittää 
heidän yhteystietonsa vertaistukea 
järjestävälle taholle tai antaa heille 
vertaistukijärjestön yhteystiedot 
kirjallisena.



www.kapy.fi



TUEN JATKUVUUDESTA HUOLEHTIMINEN JA JATKOTUEN 
PIIRIIN OHJAAMINEN

• Tunnista läheisten jatkotuen tarve ja 
ohjaa heidät sen piiriin luomalla 
tarvittaessa kontaktit eri toimijoiden 
kanssa.





PERHEENJÄSENTEN SURU- JA SELVIYTYMISPROSESSISTA JA 
SEN SEURAUKSISTA KESKUSTELEMINEN

• Keskustele läheisten kanssa suru- ja 
selviytymisprosessin yksilöllisyydestä, 
selviytymiskeinoista sekä vainajan 
kuolinsyyhyn liittyvistä surun 
erityispiirteistä.

• Keskustele läheisten kanssa 
mahdollisista surun seurauksista ja 
menetyksen vaikutuksista 
tulevaisuuteen.

• Lapsiläheisiä tulee tukea avoimeen 
ikätasoiseen keskusteluun sekä 
tunteiden osoittamiseen, koska heidän 
surunsa jää usein huomioimatta.







KIITOS!

Lisätietoa:

http://www.hotus.fi/hotus-
fi/hoitosuositukset

annaliisa.aho@tuni.fi

http://www.hotus.fi/hotus-fi/hoitosuositukset

