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Viime lokakuussa SSKS ry:n Kouvolan 
alaosasto järjesti luentotilaisuuden ai-
heesta ”Hengellisyys hoitotyössä”. Tässä 
Viestin numerossa lukijat pääsevät tutus-
tumaan aiheeseen pääluennoijan ja kah-
den kommenttipuheenvuoron esittäjän 
kirjoitusten välityksellä. 

Hengellisyys hoitotyössä – 
palvelemista potilaan 
ehdoilla
Mitä hengellisyys on? 

Hengellisyys merkitsee kokemusta yh-
teydestä itseä suuremman todellisuuden, 
itsen, toisten ihmisten ja persoonallisen 
Jumalan tai jonkin muun yliluonnolli-
sen kanssa. Hengellisyys on osa ihmisen 
maailmankatsomusta, ja eri ihmiset voivat 
kokea sen eri tavoin. Hengellisyys antaa 
mahdollisuuksia arvojen ja elämäntarkoi-
tuksen löytämiseen ja vaikuttaa ihmisen 
hyvinvointiin. Usein se koetaan inspiraa-
tion lähteenä tai suunnanantajana elämäs-
sä. Hengellisyyteen liittyvät myös erilaiset 
symbolit, rukous ja mietiskely. 

Länsimaisessa ihmiskuvassa usein ruu-
mis, henki ja sielu on erotettu toisistaan 
ja jaettu eri tieteenalojen intressien koh-

teiksi. Tässä jaottelussa hengellisyys ja 
sen merkitys ihmisen kokonaisterveydel-
le usein unohtuu. Hengelliset ja eettiset 
kysymykset ovat kuitenkin jatkuvasti läs-
nä hoitotyössä. Hoitotyössä hengellisyys 
tarkoittaa potilaan uskonnon harjoittami-
sen tukemista ja elämäntarkoituksesta kes-
kustelemista potilaan arvomaailmaa ja us-
kontoa kunnioittavalla tavalla riippumatta 
hoitajan omasta vakaumuksesta tai arvo-
maailmasta.

Onko hengellisyys yksityisasia?
Hoitohenkilökunnalle hengellisyys näyt-

tää kuitenkin olevan usein vierasta, se 
saattaa olla jopa tabu. Hengellisten tar-
peiden kartoittamisen ja huomioon otta-
misen esteenä on usein ajatus, että hen-
gellisyys on yksityisasia. Esteenä voi ol-
la myös potilaan itsemääräämisoikeuden 
väärä korostaminen. 

Syynä voi olla myös se, että hengellisiin 
tarpeisiin vastaamiseen ei ole saatu riittä-
viä valmiuksia koulutuksessa tai että hoito-
henkilöstöllä ei ole halua, rohkeutta tai ai-
kaa käsitellä vaikeaksi koettuja kysymyksiä. 
Vaikka potilas odottaisi hengellisten asioi-
den esille ottamista, voi myös hoitohenkilö-
kunnan oma maailmankatsomus –  ideolo-
gia, arvot tai asenteet – olla esteenä.
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Hengellisyys terveydenhuollon ja hoito-
työn tehtävänä

Terveydenhuollon ja hoitotyön tehtä-
vänä on terveyden edistäminen ja yllä-
pitäminen, sairauksien ehkäiseminen ja 
hoitaminen sekä kärsimyksen lievittämi-
nen ja lohduttaminen. Hoitotyöhön kuu-
luu eettisen vastuun kantaminen. Eettisen 
vastuun ottamiseen tarvitaan ammatillista 
osaamista, rohkeutta keskustella vaikeista 
kysymyksistä ja puuttua epäkohtiin. 

Sairaus, kipu, huoli itsestä ja läheisis-
tä, epäonnistuminen, heikkous, toivotto-
muus, riippuvuus muista, kärsimys, me-
netetty elämä, katkeruus ja elämäntarkoi-
tuksen pohtiminen on ahdistavaa. Myös 
luopuminen, kuolema, kuoleman tai elä-
män pelko, kysymykset kuoleman jälkei-
sestä elämästä, elämän ja oman kesken-
eräisyyden hyväksyminen, katumus, armo, 
anteeksiantamus ovat ajankohtaisia kysy-
myksiä sairauden ja kärsimyksen keskellä 
niin potilaalle itselleen kuin hänen lähei-
silleenkin. 

Hoitotieteessä ja hoitotyössä koroste-
taan ihmisen kohtaamista kokonaisuute-
na. Ihmisen hengelliset tarpeet jätetään 
kuitenkin usein huomiotta, vaikka hoito-
työtä ohjaava ihmiskäsitys ja kunkin am-
mattikunnan ohjeet sekä terveydenhuol-
toa ja hoitotyötä ohjaavat keskeiset, pe-
rustuslakiin nojaavat säädökset siihen vel-
voittavat. 

Valtakunnallisen terveydenhuollon eet-
tisen neuvottelukunnan ohjeiden (www.
etene.org) mukaan yksi terveydenhuollon 
eettinen periaate on oikeus hyvään hoi-
toon, johon kuuluvat hyvä perushoito, 
henkinen ja hengellinen tuki sekä kivun 
ja muiden kärsimystä aiheuttavien oirei-

den hoito. Ihmisarvon ja itsemääräämis-
oikeuden kunnioittaminen ovat myös ter-
veydenhuollon eettisiä periaatteita, ja nii-
den mukaan potilaalla on oikeus päättää 
omista asioistaan oman elämänkatsomuk-
sensa ja ajatus- ja arvomaailmansa mu-
kaisesti. Potilaan tahtoa on kunnioitettava 
ja hänen kanssaan on haettava yhteisym-
märrystä ilman johdattelua, painostusta ja 
pakkoa. Laki potilaan asemasta ja oikeuk-
sista, laki terveydenhuollon ammattihen-
kilöistä, terveydenhuoltolaki, kansanter-
veyslaki, erikoissairaanhoitolaki ja monet 
muut säädökset sisältävät myös eettisiä 
velvoitteita. 

Hengellisiin tarpeisiin vastaaminen
Hoitohenkilöstö toimii yhdessä poti-

laan omaisten ja muiden läheisten kans-
sa ja vahvistaen heidän osallistumistaan 
potilaan hoitoon. Hoitohenkilöstö joutuu 
kohtaamaan työssään myös potilaan hen-
gelliset tarpeet, keskustelemaan niistä ja 
vastaamaan niihin. 

On tärkeää, että potilaalla on mahdolli-
suus kysyä ja keskustella hengellisistä ky-
symyksistä ja hoitajalla on rohkeutta kertoa 
myös siitä, mitä annettavaa kristinuskolla 
on. Lähimmäisenä jokaisella on velvolli-
suus kuunnella ja auttaa hengellisissä ky-
symyksissä ja toimia tarvittaessa myös sie-
lunhoitajana. Tehtävää ei voi siirtää vain 
sairaalasielunhoitajalle, vastuu on myös 
hoitohenkilökunnalla.  

Toimintaa potilaan ehdoilla 
Hengelliseen hoitotyöhön kuuluu ihmi-

sen kunnioitus, hänen tarpeidensa, tapo-
jensa, arvojensa ja vakaumuksensa kun-
nioittaminen. Hoitajan on oltava tietoinen 
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toisen ihmisen arvosta ja arvokkuudesta. 
Potilas antaa hengellisyyteen liittyvien ky-
symystensä tai viestiensä kautta hoitajalle 
mahdollisuuden, hän osoittaa luottamuk-
sensa ja ilmaisee odotuksensa. Hän pal-
jastaa ehkä heikkoutensa, pelkonsa, epä-
onnistumisensa ja syyllisyytensä ja haluaa 
ottaa vastaan apua. Silloin hoitajalta vaa-
ditaan herkkyyttä – ihmisiä ei saa pakot-
taa, ei käyttää hyväksi, ei manipuloida ei-
kä sitoa. 

Hoitaja ei saa pyrkiä muuttamaan poti-
laan vakaumusta toiseksi tai oman vakau-
muksensa suuntaiseksi. Hengellisessä hoi-
tamisessa on asetuttava palvelemaan tois-
ta ihmistä. Hoitaja voi ohjata tätä evan-
keliumin äärelle, mutta ei saa vaatia tätä 
kulkemaan, toimimaan tai uskomaan sa-
malla tavoin kuin hän itse. Hoitaja ei saa 
tyrkyttää omaa vakaumustaan eikä ehdol-
listaa potilaan avun saamista. Hän ei voi 
sanella sääntöjä tai antaa vakiovastauksia. 
Hoitaja ei voi asettua potilaan yläpuolelle 
eikä kulkea hänen edelleen, mutta hän voi 
näyttää tietä ja kulkea yhtä matkaa poti-
laan kanssa. 

Rohkeutta, herkkyyttä ja mahdollisuuksien 
tarjoamista

Hoitajat tarvitsevat tietoa eri uskonnois-
ta ja kulttuureista. He tarvitsevat myös roh-
keutta, nöyryyttä, itsetuntemusta, omien ar-
vojen tunnistamista sekä huolen pitämistä 
itsestä ja lähimmistä. Hoitajat tarvitsevat 
kykyä rakastaa lähimmäistään, kuunnella, 
olla läsnä ja kulkea potilaan rinnalla. On 
irrottauduttava kaavamaisuudesta, uskal-
lettava olla aidosti oma itsensä ja kohdata 
vaikeita asioita. Tarvitaan myös koulutusta 
ja esimiesten tukea, jotta hengellisten tar-
peiden huomioon ottaminen ja hengelli-

sen hoidon mahdollisuuksien turvaaminen 
olisi luonnollinen osa hoitotyön käytäntöjä. 
Potilaan uskonto ja hengellisen hoidon tar-
peet tulisi kartoittaa muiden tarpeiden ohel-
la jo potilaan tulohaastattelussa.

Olisi hyvä, että hoitoyhteisössä olisi hil-
jentymiseen, rukoukseen ja muihin hengel-
lisyyden ja uskonnonharjoittamiseen varattu-
ja tiloja, kirjallisuutta tai muuta materiaalia. 
Hengellisten tarpeiden huomioon ottami-
nen ja niihin vastaaminen voi olla esimer-
kiksi hoitajan hiljaista läsnäoloa, rukousta, 
laulua, virsiä, musiikkia, keskustelua, us-
konnollisia symboleita, uskonnollisen yh-
teisön jäsenten vierailuja, sielunhoitoa, har-
tauden harjoittamisen eri muotoja, sururyh-
mätoimintaa ja hiljaisuuden retriittejä. 

Tie elämän lähteelle
Hengellinen elämä herää kosketuksessa 

jo hereillä olevaan elämään. Hengellistä 
elämää ei voi siirtää toiseen ihmiseen, el-
lei itse elä. Hoitaja on vain kuin hengelli-
nen kätilö, joka auttaa uuden elämän syn-
tymistä toisessa ihmisessä. On hyvä kehit-
tää herkkyyttä potilaan pienillekin vihjeille 
ja on tärkeää olla saatavilla lähimmäisenä, 
jolla on tarjolla evankeliumin sanoma.
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