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Potilaan ja hänen läheistensä kohtaaminen sekä vuorovaikutusosaaminen ovat hoitajan ja lää-

kärin osaamisen ydinaluetta, kun toteutetaan kokonaisvaltaista palliatiivista hoitoa ja saatto-

hoitoa. Kuolemaan johtavan sairauden edetessä erilaiset kommunikoinnin muutokset ja haas-

teet ovat mahdollisia, jolloin hoitoprosessin aikana kommunikaatiomenetelmien tarvetta tulee 

systemaattisesti arvioida. Tässä artikkelissa käsitellään vuorovaikutuksen ja kohtaamisen merki-

tystä palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa yleisesti sekä kohdentaen erityisesti osaamisen 

ja koulutustarpeen näkökulmiin.   

 

 

Tiivistelmä 

 
Ihmisillä on moninaisia keinoja kommunikoida. Ihmiselle luonnollinen ilmaisutapa on puhumi-

nen. Puhe voi kuitenkin häiriintyä erinäisistä syistä johtuen tai puuttua kokonaan. Sairaanhoi-

taja- ja lääkärikoulutuksen tulee edistää vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen liittyvää osaamista 

ja koulutuksen tulee antaa valmiudet tunnistaa ja tukea kommunikaatiossa tapahtuvia muutok-

sia. Terveysalan ammattilaisten tulee osata hyödyntää tulkkipalveluita ja puheterapeutin osaa-

mista osana moniammatillista yhteistyötä. Potilaalle ja hänen läheisilleen on tärkeää tulla kuul-

luksi, ymmärretyksi ja kohdatuksi elämänsä loppuun saakka. Tavoitteena on löytää yhteinen 

kieli tai vuorovaikutuksen tapa, jolla tämä kohtaaminen ja ymmärretyksi tuleminen mahdollis-

tuu. 
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Abstract 

 
People have a variety of ways to communicate. The most natural way of human expression is to 

speak, but it can be disturbed for various reasons, or it can be either wholly absent or otherwise 

deficient. The training of nurses and physicians should include the skills of interaction and en-

counter. The training should also provide the ability to identify and support possible changes in 

communication. Professionals must utilize an interpreter's services and a speech therapist's ex-

pertise as part of multi-professional collaboration. It is essential for the patients and their loved 

ones to be heard, understood and encountered for the rest of their lives. The goal is to find a 

common language or means to interact that makes this encounter and understanding possible.  

 

 

Kuoleman läheisyys tuo vuorovaikutustilanteisiin erityisen merkityksen 

  
Elämän loppuvaiheen hoito toteutuu jaetuissa hetkissä yhdessä potilaan ja hänen läheistensä 

kanssa. Kuoleman lähestyessä kokonaisvaltaisen ja perhekeskeisen hoidon tarve korostuu. Ihmi-

sen kokonaisvaltainen kohtaaminen tarkoittaa fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen sekä henkisen 

osa-alueen huomioimista ja tarpeisiin vastaamista (Eriksson 1988). Hoidollisen kohtaamisen het-

ket (caring moments) ovat tilanteita, joissa ammattilaisen ja potilaan tai hänen läheisensä maail-

mat leikkaavat toisensa. Kuoleman lähestyminen ja tietoisuus yhteisten hetkien rajallisuudesta 

tuovat vuorovaikutustilanteisiin erityisen merkityksen. Hetkissä tapahtuva vuorovaikutus muo-

vaa osallisten todellisuutta vaikuttaen tulevaisuuden kulkuun, kokemuksiin ja tunteisiin läheis-

ten sekä ammattilaisen elämässä. Ammattilaiselta hoidollisen kohtaamisen hetket edellyttävät 

humaania ymmärrystä ihmisyydestä ja valmiutta jakaa myös omaa henkilökohtaista sisintään ja 

maailmaansa. Onnistuessaan vuorovaikutus vaikuttaa hoitosuhteen osapuoliin eheyttävästi ja 

voimaannuttavasti. (Watson 1988; McKay, Rajacich & Rosenbaum 2002; Bayuo 2017; Aghaei 

2020.) 

 

Jokaisella ihmisellä on oikeus laadukkaan, inhimillisen ja kokonaisvaltaisen palliatiivisen hoito-

työn kokemukseen riippumatta siitä, kuuluuko hän yhteiskunnan valtaväestöön. Monikulttuuri-

sessa yhteiskunnassa kulttuurinen ymmärrys ja kulttuurisensitiivisyys ihmisten henkilökohtaisia 

uskomuksia, mieltymyksiä ja perinteitä kohtaan korostuu (Green, Jerzmanowska, Thristiawati, 

Green & Lobb 2018). Tavoitteena hoidossa tulisi myös olla, että jokaiselle potilaalla on oikeus 

kommunikoida omalla äidinkielellään ja mahdollisuus ilmaista tunteitaan ja ajatuksiaan kuole-

maansa saakka tilanteen sen salliessa. 
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Vuorovaikutus ja kohtaaminen palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa  

sekä niihin liittyvä ammatillinen osaaminen 
 
Kohtaaminen on sairaanhoitajan keskeinen palliatiivisen hoidon osaamisalue (Hökkä ym. 2020, 

Hökkä ym. 2021, Vihelä ym. 2020). Myötätunto, empatia ja aito kiinnostus toisesta ovat edelly-

tys hyvälle vuorovaikutukselle ja kommunikaatiolle. Hoidossa yhteyttä ja läsnäoloa voidaan vies-

tittää sanojen lisäksi kosketuksen, ilmeiden, eleiden, huolehtimisen ja hoivaamisen keinoin. Ai-

dosti kokonaisvaltainen kohtaaminen toteutuu silloin, kun kohtaamiseen on riittävästi aikaa ja 

siinä on tilaa ihmisen elämän eri osa-alueiden käsittelemiselle (Valtonen 2020). Hyvään palliatii-

viseen hoitoon kuuluu ihmisen yksilöllisten toiveiden ja tarpeiden huomioon ottaminen. Luo-

dakseen luottamuksellisen hoitosuhteen ja oppiakseen tuntemaan potilaansa ja tämän läheiset 

on ammattilaisen mentävä lähelle. Luottamuksellinen hoitosuhde rakentaa potilaalle ja hänen 

läheisilleen turvallisuuden tunteen ja kokemuksen siitä, että he tulevat kohdatuksi.  

 

Vuorovaikutuksen keinoin tuetaan potilaan autonomiaa ja yksilöllisyyttä sekä huomioidaan hä-

nen tiedonsaantioikeutensa ja mahdollisuutensa osallistua hoitoa koskevaan päätöksentekoon. 

Potilaalla on oikeus saada hoidostaan tietoa hänelle ymmärrettävällä tavalla. Laki potilaan ase-

masta ja oikeuksista määrää, että “jos terveydenhuollon ammattihenkilö ei osaa potilaan käyt-

tämää kieltä taikka potilas ei aisti- tai puhevian vuoksi voi tulla ymmärretyksi, on mahdollisuuk-

sien mukaan huolehdittava tulkitsemisesta”. (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992/785.) 

Oman äidinkielen käyttäminen tulee mahdollistaa hoidossa esimerkiksi hyödyntämällä tulkkipal-

veluita eri kieliä äidinkielenään puhuvien ja viittomakielisten kohdalla (Wallenius-Penttilä 2018). 

Erilaiset vammat tai edennyt sairaus voivat edellyttää monipuolisia kommunikaation keinoja ja 

apuvälineiden hyödyntämistä onnistuneen vuorovaikutuksen toteutumiseksi (Huuhtanen 2011). 

Puheterapeutin osallistuminen hoitotiimiin voi myös olla tarpeellista (Roe & Leslie 2010). 

 

Vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen liittyy vahvasti ohjausosaaminen. Tutkimuksissa on to-

dettu, että tyytymättömyys hoitoon ja hoidosta tehdyt valitukset johtuvat usein huonosta vies-

tinnästä. Onnistuneen viestinnän on todettu parantavan potilaiden hoitoa. (Radbruch & Payne 

2009; Mäkelä 2015.) Hyviä vuorovaikutustaitoja tarvitaan toimivaan yhteistyöhön niin potilaan, 

läheisten kuin moniammatillisen tiimiinkin kanssa. Hyvä ja toimiva yhteistyösuhde vaatii luotta-

musta, turvallisuuden tunnetta ja avointa dialogia. Dialogia kuvaa ajatus kahden keskustelijan 

väliin syntyvästä sillasta, jolle vuorovaikutuksen osapuolet saapuvat etsimään yhdessä uutta yh-

teistä ymmärrystä, joka ei heille kummallekaan yksin olisi mahdollinen. (Mönkkönen 2002; Val-

tonen 2020.) 
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Kokemuksemme vuorovaikutuksen dialogisuudesta ja kohdatuksi tulemisesta on yksilöllinen. 

Potilaiden kokema hoitoyksinäisyyden tunne voi syntyä tilanteissa, joissa potilas kokee, ettei ole 

tullut ymmärretyksi, ei ole saanut yksilöllistä apua tai kohtaamisesta on puuttunut dialogisuus. 

Potilas on myös voinut kokea olevansa ulkopuolinen hoitosuhteessaan. Hoitoyksinäisyyden ko-

kemuksena välittyy tunne siitä, ettei tule nähdyksi, kuulluksi tai kohdatuksi ihmisenä. Kokemuk-

siin voi liittyä tunteiden pakotettua kätkemistä, ohitetuksi tulemista, välttelyä, mielipiteen si-

vuuttamista, yksin jättämistä, taakkana olemista, puolustautumaan joutumista ja ilman apua 

jäämistä. (Anttonen 2016; Karhe 2017.)  

 

Kunnioittava ja potilaan arvokkuuden säilyttävä sekä sensitiivisesti lähestyvä kohtaaminen ovat 

perusta vuorovaikutukselle. Hoitajalta odotetaan taitoa aistia, huomioida ja kunnioittaa yksilölli-

sesti potilaan ja läheisten tarpeita ja toiveita sekä persoonallisia, kulttuurisia ja uskonnollisia ar-

voja. On myös tärkeää huomioida voimavaraistava työote, joka ottaa käyttöön potilaan ja lä-

heisten olemassa olevat resurssit ja vahvistaa resilienssin tunnetta. (Radbruch & Payne 2009.) 

Kuolemasta puhuminen vaatii rohkeutta, ihmisten lukutaitoa sekä tunneälyä. Hoitoa toteutta-

vilta henkilöiltä vaaditaan taitoa kohdata ja ottaa vastaan sekä reflektoida ja käsitellä vaikeita 

tunteita, kuten vihaa, syyllisyyttä, katkeruutta, riittämättömyyttä, ahdistusta, pelkoa ja surua. 

Käsittelemättömänä työssä kerääntyvät vahvat tunteet voivat johtaa erilaisiin fyysisiin tai psyyk-

kisiin oireisiin, aiheuttaa kyynisyyttä tai tarvetta etäisyyden ottamiseen hoidossa tai johtaa työ- 

tai myötätuntouupumukseen (Nissinen 2012). 

 

 

Kommunikaation muutokset ja haasteet palliatiivisessa hoidossa ja  
saattohoidossa sekä niihin liittyvä ammatillinen osaaminen 
  
Vuorovaikutus voi olla heikentynyttä useista eri syistä (Huuhtanen 2011). Elämän loppuvai-

heessa puheen muodostumiseen tarvittavan ilmavirran tuottamisen heikentyminen voi vaikeut-

taa vuorovaikutusta, vaikka kielelliset taidot ja puheen ymmärtäminen olisivatkin hyvät. Vuoro-

vaikutuksen haasteet voivat liittyä myös sairauden etenemiseen, esimerkiksi neurologiset sai-

raudet, kuten ALS ja MS-tauti aiheuttavat suuria muutoksia puheen tuottamiseen vaikuttaes-

saan puhelihasten ohjailuun ja toimintaan. Erilaiset muistisairaudet ja syövät voivat vaikuttaa 

kielellisiin taitoihin ja vaikuttaa puheen tuottamiseen. Kehitys- tai CP-vammaisilla henkilöillä voi 
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olla läpi elämän jatkuneita vuorovaikutukseen liittyviä erityistarpeita, tällöin puheen tuottami-

sen ja/tai vastaanottamisen taidot ovat heikentyneet pysyvästi ja erityistarpeet jatkuvat pal-

liatiivisen hoidon aikana. (Silenius & Silenius 2011). 

 

Silloin kun kommunikointi ei onnistu puheen tai viittomien avulla, voidaan puheen rinnalla tai 

tilalla käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja eli AAC-keinoja (AAC = aug-

mentative and alternative communication; von Tetzchner & Martinsen 1999; Huuhtanen 2011). 

Potilaan elämänlaadun näkökulmasta mahdollisimman toimiva ja ilmaisuvoimainen kommuni-

kointi on ensiarvoisen tärkeää (Linse ym. 2018). Siksi on merkityksellistä tuntea erilaisia AAC-

keinoja ja ymmärtää, missä tilanteissa niitä käytetään. Lisäksi on tärkeää pystyä keskustelemaan 

potilaan kanssa AAC-keinoista ja osata hyödyntää niitä hoidossa sekä arvioida, milloin tulee kon-

sultoida puheterapeuttia. Puhe- ja kuulovammaisten sekä vieraskielisten potilaiden kommuni-

koinnin mahdollistamiseksi palliatiivisen hoidon henkilökunnan on hyvä tuntea tulkkauspalvelun 

käyttömahdollisuudet. 

 

Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät jaetaan usein avusteisiin ja ei-avustei-

siin (von Tetzchner & Martinsen 1999; Huuhtanen 2011). Ei-avusteisillä menetelmillä tarkoite-

taan sellaisia keinoja, joissa henkilö tuottaa viestin itse. Usein kyse on eleiden tai viittomien käy-

töstä, sovittujen kysymyslistojen mukaisiin kysymyksiin vastaamisesta tai oman viestin selkeyt-

tämisestä selkokielen keinoin. Avusteisilla menetelmillä tarkoitetaan puolestaan sellaisia mene-

telmiä, joissa käytetään esimerkiksi kuvia tai teknisiä apuvälineitä. Palliatiivisessa hoidossa käy-

tössä voi olla esimerkiksi katsekehikko silmillä tapahtuvaa valintaa varten, kuvat, joiden avulla 

muodostetaan viesti tai tehdään valintoja, tai tietokone erilaisine lisälaitteineen. Mikäli lihasten 

käyttö on heikentynyt, viesti voidaan kirjoittaa joko herkän näppäimistön avulla pienelläkin voi-

malla tai silmänliikkeitä tunnistavan laitteen avulla ruutunäppäimistöltä.  

 

Tilanteessa, jossa palliatiiviseen hoitoon tulevalla henkilöllä on jo valmiiksi puhetta tukeva tai 

korvaava kommunikointikeino, on palliatiivisessa hoidossa tärkeää huolehtia laitteen/materiaa-

lin toimivuudesta ja ajantasaisuudesta. Toisaalta taas kommunikointitarpeet ja -tavat voivat 

muuttua palliatiivisen hoidon aikana. Näissä tilanteissa tulee selvittää, kuka vastaa kommuni-

kointimenetelmän päivityksestä ja ylläpitämisestä. Käytännössä näin voi tapahtua vaikkapa mo-

toristen taitojen heikentyessä, jolloin laitteiden herkkyyttä tulisi muuttaa, tai uuden perheen jä-

senen syntyessä, jolloin kuvakansioon pitäisi lisätä kuvia.  
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Viittomakieli on puhuttujen kielten tavoin luonnollinen kieli. Viittomakielisillä tai kuulovammai-

silla henkilöillä tulee hoitoon tullessaan ja sen aikana olla käytössään viittomakielen tulkki. Vam-

maisten henkilöiden tulkkauspalvelua määrittelevän lain mukaan kuulonäkövammaisella, kuulo-

vammaisella ja puhevammaisella, joka tarvitsee tulkkausta, on siihen oikeus. (Laki vammaisten 

tulkkauspalveluista 133/2010). Vaikeavammaisten tulkkauspalvelun järjestämisvastuu on Kan-

saneläkelaitoksella. 

 

Kuuroutuneet henkilöt usein puhuvat itse ja käyttävät huulioluvun tukena suomen kielen mu-

kaista viittomista tai viestin kirjoittamista. Huonokuuloiset henkilöt hyötyvät kuulokojeista, 

mutta he voivat käyttää samoja keinoja puhutun viestin ymmärtämiseen kuin kuuroutuneet 

henkilöt. He myös puhuvat itse. Kuurosokeat henkilöt ovat harvoin täysin kuuroja ja sokeita.  

Heidän vuorovaikutuksessaan korostuu aistijäänteiden hyödyntäminen, oikeasta valaistuksesta 

ja kuunteluolosuhteista huolehtiminen ja tilan ja toimenpiteiden kuvailu. Kommunikointi koos-

tuu edellisten lisäksi esimerkiksi suuraakkosten piirtämisestä käteen tai selkään, kaventunee-

seen näkökenttään viittomisesta ja sovituista kehollisista pikaviesteistä eli haptiiseista, jotka 

ovat kosketuksella annettavia viestejä. Kuurosokeille henkilöille saattaa olla valmistettu perso-

noitu sairaalakansio, johon on koottu kommunikointiin liittyviä tietoja ja vinkkejä hoitohenkilö-

kunnan käyttöön. (Suomen Kuurosokeat ry n.d.) 

 

Wallenius-Penttilän (2018) opinnäytteen mukaan viittomakielisten henkilöiden saattohoidossa 

juuri vuorovaikutus on laaja ja moninainen kokonaisuus. Viittomakielinen potilas pyrkii pitä-

mään silmänsä auki mahdollisimman pitkään. Jatkuva katsekontakti voi olla tottumattomalle 

hoitajalle raskas kokemus, mutta se on osa viittomakielisen henkilön saattohoitoa. Potilaan viit-

tomakielinen ilmaisu muuttuu liikeratojen pienentyessä, ja jotkut saattavat käyttää ääntään viit-

tomakyvyn heiketessä. Paras olisi, että hoitaja pääsisi tutustumaan potilaan kommunikointiin 

aikaisessa vaiheessa, jotta erilaiset kommunikointiyritykset on mahdollista tulkita oikein ja on 

mahdollista sopia erilaisista kosketusviesteistä. Viittomakielestä siirrytään lopulta sosiaalishapti-

seen kommunikointiin. (Wallenius-Penttilä 2018.) 

 
 
Vuorovaikutus- ja kohtaamisosaamisen kehittyminen  
ja siihen liittyvät tarpeet palliatiivisen hoidon opinnoissa  
 
Vuorovaikutus on merkityksellistä palliatiivisessa ja saattohoidossa olevan potilaan ja hänen lä-

heisensä kohtaamisessa sekä luottamuksellisen hoitosuhteen luomisessa (Sarivaara ym. 2018; 

Koppel ym. 2019; Anttonen 2016). Tämän edellytyksenä on kunnioittava ja arvostava ilmapiiri 
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(Gamondi ym. 2013). EduPal-hankkeessa vuorovaikutuksen ja kohtaamisen osaamisen vahvista-

minen on ollut yhtenä keskeisenä tavoitteena. Hankkeessa selvitettiin sairaanhoitajien, lähihoi-

tajien ja lääkäreiden palliatiiviseen hoitoon liittyviä osaamistarpeita. Palliatiivisessa hoidossa 

olevien potilaiden ja heidän läheistensä kokemuksissa tuli esille, että sairaanhoitajalta odote-

taan taitoa kohdata potilas ja hänen läheinen kunnioittavasti ja empaattisesti. Tämän lisäksi on-

nistuneessa hoitokohtaamisessa keskeistä on läsnäolo ja taito kohdata kiireettömästi. Tutkimus-

tulosten mukaan sairaanhoitajan vuorovaikutusosaamiseen sisältyy keskustelun ja kuuntelemi-

sen taito sekä taito tunnistaa potilaan ja hänen läheisensä psykososiaaliset ja eksistentiaaliset 

tuen tarpeet sekä kyky antaa tukea niihin liittyvissä asioissa vuorovaikutuksen keinoin. Läheisten 

psykososiaalisen tuen tarpeeseen liittyen sairaanhoitajalta odotetaan taitoa tukea läheisiä sel-

viytymisessä. Läheisten huomioiminen ja heidän kannustamisensa koettiin myös tärkeäksi tueksi 

potilaan hoitoon osallistumisen kannalta. (Vihelä ym. 2020.) 

 

Edupal-hankkeessa rakennettiin sairaanhoitajaopiskelijoille ja jo valmistuneille sairaanhoitajille 

koulutuksellinen polku, jonka avulla he voivat kehittää ja syventää osaamistaan palliatiivisen 

hoidon ja saattohoidon asiantuntijana. Palliatiiviseen hoitotyöhön voi syventyä perusopintojen 

aikana suuntaavissa opinnoissa. Työelämässä toimivat ammattilaiset voivat jatkaa palliatiivisen 

hoitotyön opintoja erikoistumiskoulutuksessa ja ylemmässä ammattikorkeakoulussa. Palliatiivi-

sen hoidon opintojen aikana vuorovaikutuksen ja kohtaamisosaamisen on tarkoitus kehittyä ja 

syventyä opintojen eri vaiheissa. Kuvio 1 kokoaa pääpiirteittäin vuorovaikutuksen oppimisen si-

sällöt sairaanhoitajien koulutuspolun eri vaiheissa.  Potilaan sekä läheisten aito ja arvostava 

kohtaaminen kulkevat läpi opintojen perusopinnoista YAMK-opintoihin. Opintoihin on jokai-

sessa vaiheessa tuotu mukaan erilaisia vuorovaikutuksen menetelmiä, joilla voidaan tukea am-

mattilaisia ottamaan puheeksi vaikeita asioita sekä annetaan heille työvälineitä tarjota psyko-

sosiaalista tukea potilaille ja heidän läheisilleen.  
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Kuvio 1. Vuorovaikutukseen ja kommunikointiin liittyvän osaamisen rakentumi-
nen sairaanhoitajan polussa 
 

 
 

 

Opetussuunnitelmien oppimistavoitteissa aloitetaan perusopetuksen tavoitteista, joiden mu-

kaan opiskelija osaa toimia sensitiivisesti ja empaattisesti vuorovaikutustilanteissa sekä ymmär-

tää läsnäolon merkityksen osana palliatiivista hoitotyötä. Suuntaavien opintojen vaiheessa opis-

kelija osaa kohdata potilaan ja läheisten yksilöllisiä tarpeita kokonaisvaltaisesti sekä hyödyntää 

läsnäoloa auttamismenetelmänä. Erikoistumisopintojen jälkeen opiskelijalla on edistyneet vuo-

rovaikutustaidot kohdata palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa olevia potilaita ja heidän lä-

heisiään. YAMK-opinnoissa vuorovaikutus osaaminen yhdistyy dialogiseen kumppanuuteen. 
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Lääkäreiden perusopetuksessa palliatiiviseen hoitoon liittyvän vuorovaikutuksen koulutus on 

toteutunut eri muodoissa yliopistosta riippuen.  Helsingin ja Tampereen yliopistoissa on palliatii-

visen lääketieteen professuuri, ja muissa yliopistoissa opetusta on annettu eri oppialojen yhtey-

dessä. Valmistuville lääkäreille suunnatussa kyselytutkimuksessa 80 prosenttia Helsingin ja Tam-

pereen yliopistojen opiskelijoista ja 63 prosenttia muiden yliopistojen opiskelijoista arvioi perus-

opetuksen kattaneen melko hyvin tai erittäin hyvin vuorovaikutuksen palliatiivisessa hoidossa. 

Vastaavasti 83 prosenttia ja 68 prosenttia arvioi tietonsa ja taitonsa tässä melko tai erittäin hy-

väksi (Lehto ym. 2020a).   Palliatiivisen lääketieteen perusopetussuosituksessa (Palliatiivisen lää-

ketieteen perusopetus – Suositus opetussuunnitelmasta, Lehto ym. 2020b) on osaamistavoit-

teissa määritelty ydinosaamiseksi vuorovaikutuksen perusteet elämän loppuvaiheen enna-

koivaan hoitosuunnitelmaan liittyen ja tärkeiksi asioiksi kuolevan kohtaamisen erityispiirteet, 

vuorovaikutuksen läheisten kanssa sekä huonojen uutisten kertominen.  

 

EduPal-hankkeessa tehdyssä kyselyssä siitä, mitä jokaisen lääkärin tulee osata palliatiivisesta 

hoidosta ja saattohoidosta, nousi potilaiden ja läheisten vastauksissa esiin keskeisenä osa-alu-

eena lääkärien vuorovaikutusosaaminen. Omaiset ja potilaat pitivät tärkeänä esimerkiksi lääkä-

rin yleistajuista viestintää, kuuntelua, empaattista kohtaamista ja dialogista keskustelua. 

 

 

Vuorovaikutuksen ja kohtaamisen osaaminen nyt ja tulevaisuudessa  

 
Palliatiivinen hoito ja saattohoito ovat potilaan ja hänen läheistensä kokonaisvaltaista hoito-

työtä. Läheisten huomioiminen ja mukaan ottaminen hoitoprosessiin vaikuttaa saattohoidon 

laatuun mutta myös läheisten selviytymiseen kuoleman jälkeen. Eurooppalaisen tutkimuksen 

mukaan Suomessa henkilökunnan ja läheisten vuorovaikutus ja yhteisymmärryksen saavuttami-

nen lähellä potilaan kuolemaa ovat heikommalla tasolla verrattuna muihin tutkimuksessa mu-

kana oleviin maihin. Hoitoon liittyvä yhteisymmärrys saavutettiin Suomessa läheisten arvioiden 

perusteella noin 40 prosentin osalta, kun kaikissa muissa verrokkimaissa osuus oli yli 50 prosent-

tia. Yhteisymmärryksen muodostumiseen vaikuttaa kokemus lohdun ja hyvän olon tunteista, 

mikä edellyttää vahvaa vuorovaikutusosaamista ja kommunikaation onnistumista. (Koppel ym. 

2019.) 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön palliatiivisen hoidon laatusuosituksessa nostetaan esiin potilaan 

ja läheisten vuorovaikutus henkilöstön kanssa sekä potilaan oikeus päättää omasta hoidostaan. 

Laatusuosituksen mukaan kaikilla hoitoa antavilla tasoilla henkilökunnalta edellytetään hyviä 



95 

 

vuorovaikutustaitoja, erityisosaamisen tasolla osaamista odotetaan myös vaativissa vuorovaiku-

tustilanteissa. (Saarto ym. 2019.) STM:n raportti ei kuitenkaan anna vastauksia siihen, mitä 

nämä hyvät tai vahvat vuorovaikutustaidot konkreettisesti ovat. Hyvä vuorovaikutus syntyy aina 

autenttisena kokemuksena kahden tai useamman ihmisen välillä, ja sen konkreettinen mallinta-

minen ei ole yksinkertaista. Vuorovaikutus on helppoa onnistuessaan, mutta yhtä helposti siitä 

tulee haastavaa ja ohittavaa, jolloin potilaalle ja läheisille syntyy tunne siitä, että heitä ei ole 

kohdattu eikä kuultu. 

 

Laatusuosituksessa otetaan kantaa myös erityisryhmien, kuten vammaisten ihmisten sekä vä-

hemmistöjen, palliatiiviseen hoitoon. Tavoitteena on mahdollistaa laadukkaan palliatiivisen ja 

saattohoitotyön yhdenvertainen toteutuminen elämän loppuvaiheessa myös erityistukea tai 

kulttuurin erityispiirteiden ymmärrystä tarvitseville ryhmille. Vammaisten ihmisten palvelujär-

jestelmiä tulee rakentaa toimiviksi kokonaisuuksiksi ja ottaa huomioon elämän loppuvaiheen 

hoidon suunnittelu. Sopivia kommunikaatiomenetelmiä ja apuvälineiden tarpeita tulisi arvioida 

systemaattisesti myös kaikkien muiden kuin erityisryhmien potilaiden kohdalla kuoleman lähes-

tyessä. Tulevaisuudessa tutkimusta ja kehittämistyötä tulisi kommunikaatioon liittyen suunnata 

palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kentässä sen selvittämiseen, miten paljon tulkkeja ja kom-

munikaation apuvälineitä hoidossa käytetään, millainen on puheterapeuttien työnkuva ja pal-

jonko puheterapeutteja todellisuudessa käytetään sekä toteutuuko kaikkien potilaiden oikeus 

kommunikaatioon omalla äidinkielellä kuolemaan saakka. 

 

Kohtaaminen ja vuorovaikutus ovat palliatiivisen hoidon ja saattohoidon keskiössä. Kiire ei saisi 

vaikuttaa tapaan tehdä työtä, sillä palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kontekstissa ajan ja läs-

näolon kokemus ja merkitys muuttuvat. Kuolevalle ja hänen läheisilleen jäljellä oleva aika ja 

siinä tapahtuvat kohtaamiset saavat erityisen merkityksen. Nämä hetket ovat ainutlaatuisia, ja 

ne jättävät jäljen läheisiin ja heidän elämäänsä.  
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