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Kun nuoren läheinen kuolee

 Hyvä kartoittaa, kuinka läheinen henkilö on ollut.

 Keitä kaikkia läheisiä nuorella edelleen on edelleen elämässään.

 Onko kohdannut lähipiirissä kuolemaa aiemmin (lemmikkieläin, 

isovanhempi, kaverin sukulainen yms)?

 Minkälainen vakaumus nuorella ja perheellä on? 

 Minkälaisia voimavaroja nuorella on?

 Tila läheisen muistelulle. 



Läheisen kuolema – traumaattinen kriisi 

nuorelle

 Vanhemman, isovanhemman, sisaruksen kuolema tai jonkun muun läheisen 

kuolema on nuorelle traumaattinen kriisi.

 Traumaattinen kriisi voi ilmetä, yli- tai alivireysoireina 

(taistele/pakene/lamaannu)

 Nuorelle voi ilmetä keskittymisvaikeuksia koulussa, jotka ovat traumaperäisiä 

oireita, ja joihin on olemassa keinoja (hengittely, stressilelut, kuulokkeet, 

lukeminen, väritys, rubiikinkuutio, pastilli, turvaesine jne)

 Perheenjäsenten ja ystävien tuki ja läsnäolo tärkeää (keitä nuoren 

elämässä on edelleen)



Kuolemasta puhuminen/kertominen

 Nuori voi reagoida hyvin monin eri tavoin suruun (vihaisuus, suuttumus, 
vetäytyminen, ”normaali käytös”)

 On tärkeää kertoa rehellisesti asioista/tapahtumista, joista hän kysyy.

 Hyvä tarjota tukea/läsnäoloa nuorelle sopivassa määrin

 Toiminnallisuus usein toimivimpaa nuorten tukemisessa (esim pyytää 
tekemään jotakin yhdessä, jonkin toiminnan yhteydessä juttelu, keholliset 
harjoitukset, välineiden neuvominen)

 Kuolemaan tai kuoleman jälkeisestä elämästä kertova nuorille sopiva 
kirjallisuus

 Turvallisuuden tunteen luominen (ei ole yksin surussaan)

 Surun eri vaiheista kertominen 



Mitä tapahtuu kuoleman jälkeen?

 Nuori saattaa pohtia, onko elämää kuoleman jälkeen.

 Voi nähdä unia kuolleesta läheisestään. 

 Nuorelta voi itseltään kysyä, mitä hän ajattelee, että tapahtuu kuoleman 

jälkeen. Jos hänen kertomansa on turvallista ja lohduttavaa, voi auttajana 

vahvistaa sitä. Jos se on ahdistavaa ja siihen liittyy pelkoja, on tärkeää 

antaa tälle tila, mutta myös yrittää tuoda rinnalle turvallisuutta lisääviä 

mielikuvia/uskomuksia. 

 Nuoren tausta vaikuttaa myös osaltaan uskomuksiin kuoleman jälkeisestä 

elämästä.

 Voi keskustella myös siitä, että jotkut tuntevat läheisen läsnäolon edelleen 

kuoleman jälkeen.



Eksistentiaalinen kriisi

 Läheisen kuolemasta tavallisesti seuraa nuorelle eksistentiaalinen kriisi.

 Eksistentiaalisella kriisillä tarkoitetaan hetkeä, jossa yksilö kyseenalaistaa 

oman olemassaolonsa ja maailmankatsomuksensa. Tämä hetki tulee 

odottamatta ja vaikuttaa yksilön tapaan kokea koko elämä. Tällaisina 

hetkinä kriisissä oleva kyseenalaistaa vahvimmankin vakaumuksensa 

perustoja.

 Miksi tämä tapahtuu vanhemmalleni/sisarukselleni? Olenko aiheuttanut 

tämän? Onko tämä rangaistus jostakin? Miksi juuri 

minä/vanhempani/sisarukseni? Mitä tapahtuu kuoleman jälkeen? 

 Hetki voi olla ensimmäinen kerta nuoren elämässä, jolloin hän alkaa ajatella 

eksistentiaalisia kysymyksiä.



Vakaumuksen mukainen 

eksistentiaalinen tuki

 Vakaumuksen mukaisella eksistentiaalisella tuella tarkoitetaan ihmisen 

tukemista elämän syvimpien kysymysten äärellä hänen vakaumustaan 

kunnioittaen. 

 Jos hengellisyys on ollut nuorelle iso voimavara, on tärkeää, että myös 

hengellisille kysymyksille on riittävästi tilaa. 

 Läheisen kuoleman yhteydessä nuorella voi herätä kysymyksiä elämästä 

kuoleman jälkeen: Mitä tapahtuu kuoleman jälkeen? Onko 

vanhempani/sisarukseni turvassa kuoleman jälkeen? Onko hän yksin 

jossakin? Kuka hänestä nyt pitää huolta?

 Nuorella on oikeus eksistentiaaliseen tukeen ja uskonnon harjoittamiseen 

oman vakaumuksensa mukaisesti.



Vakaumuksen mukainen 

eksistentiaalinen tuki 

 Nuorelta voi esimerkiksi kysyä, onko hengellisyys tai uskonnollisuus hänelle 

tärkeää. Häneltä voi myös kysyä, herääkö heillä kysymyksiä liittyen 

kuoleman jälkeiseen elämään. 

 Vanhemmalla ja lapsilla voi olla myös eri vakaumus. Esimerkiksi nuorella voi 

olla kristillinen vakaumus ja vanhemmat voivat olla agnostikkoja tai 

päinvastoin. Näissä tilanteissa on tärkeää keskustella yhteisymmärryksessä 

vanhempien/vanhemman kanssa ja keskustella siitä, minkälaisia 

kysymyksiä/pelkoja nuoren mielessä voi olla ja miten niistä voi hänen 

kanssaan puhua. 



Kun nuoren läheinen on 

saattohoidossa

 Nuoren voi olla vaikea luopua rakkaastaan, vaikka läheisen elämän 
pitkittäminen ei olisi enää mielekästä.

 Nuori voi vastustaa lääkärin päätöstä esimerkiksi hoitojen lopettamisesta.

 Nuori voi myös kokea, että hän ”antaa tappaa äitinsä/isänsä/muun läheisensä”

 Näissä tilanteissa tärkeää antaa tilaa nuoren ajatuksille ja tunteille. Kuulla häntä, 
osoittaa ymmärrystä. Sen jälkeen realisoida läheisen lohduton tilanne 

sanoittamalla. Voi esimerkiksi puhua läheisen kärsimyksestä, mikä ei ole enää 
elämisen arvoista elämää. Nuoren vakaumuksen mukaisesti mahdollisesti myös 
kuoleman jälkeisestä elämästä. 

 Kannustaa nuorta käymään saattohoidossa olevan läheisen luona sairaassakin 
viimeisinä hetkinä (jälkikäteen näitä hetkiä ei enää saa takaisin). Voi myös itse 
tarjoutua tulemaan tueksi mukaan paikalle tai kysyä sairaalapappia. 



Kuoleman jälkeen

 Yleensä perheen jäsenille on suositeltavaa viettää hyvästelyhetki vainajan 
luona. Kuolema konkretisoituu ja auttaa surutyössä.

 Hyvästelyhetkissä on tärkeää kiireettömyys ja hienotunteisuus.

 Joku perheen jäsenistä saattaa haluta nähdä vainajan, joku ei välttämättä 
halua edes nähdä kasvoja. Tällöin hyvästelyhetki toteutetaan niin, että osa on 
läsnä aiemmin, osa odottaa ulkopuolella tai tulee paikalle sitten, kun vainaja on 
peitettynä. 

 Vainajaa voi hyvästellä myös siten, että peittää kasvot ja silittelee esimerkiksi 
kättä.

 Perheen jäsenten toiveista hyvästelyhetkeä varten on tärkeää keskustella 
etukäteen. Nuori on tärkeää valmistella hetkeä varten ja antaa aikaa 
valmistautua tilanteeseen. Olla tarvittaessa tukena paikalla/huolehtia, että joku 
turvallinen aikuinen on mukana. 

 Nuori voi myös haluta kahdenkeskisen hetken vainajan kanssa. 



Kuoleman jälkeen (sairaalassa)

 Hyvästelyhetkeä sovittaessa on aina hyvä kysyä perheeltä, toivooko 

paikalle (sairaala)papin tai muun uskonnon edustajan.

 Sairaalapappien tehtävänä on myös järjestää paikalle muun uskonnon 

edustaja perheen niin toivoessa.

 Sairaalapappi voi olla joko tukena paikalla tai toimittaa perheen toivoessa 

jonkin uskonnollisen rituaalin, esim. rukoushetken, saattohartauden tai 

arkkuun laittamisen jälkeen hautaan siunaamisen.

 Nuoren kanssa voi kuka tahansa muukin viettää rukoushetken vainajan 

vierellä.



Hautajaisiin valmistautuminen

 Arkun valinta

 Hautapaikka ja hautaustapa (tuhkaus vai arkku)

 Hautajaisten kulku (hautaan siunaaminen ja muistotilaisuus)

 Mahdollisuus vielä katsoa vainajaa ennen hautaan siunaamista 

(hyvästelyhetki)

 Arkkuun voi laittaa mukaan kirjeen, piirustuksen, kukan, vaatteen yms.

 Siunaavan papin kanssa keskustelu ja toiveet hautajaisiin liittyen 

 Nuorta on tärkeä tukea osallistumaan hautajaisiin ja pohtia etukäteen 

hänen kanssaan, toivoisiko muistotilaisuudessa jotakin erityistä tai osallistua 

itse jollakin tavalla. 



Vakaumus ja voimavarat 

 Ihmisillä on erilaisia voimavaroja. Ne voivat olla psyykkisiä, fyysisiä, 
sosiaalisia, toiminnallisia tai hengellisiä. Voimavarojen tunnistaminen ja 
vahvistaminen on keskeinen osa nuoren tukemista.

 Joskus hengellisyys on surussa nuoren suuri voimavara ja kantava asia.

 Nuorelle voi kertoa, miten itse käy joskus läheisen haudalla juttelemassa 
kuolleelle, sytyttämässä kynttilän, muistelemassa. Tai puhua miten muistelee 
läheistään kotona. Toisen tavasta surra nuori voi löytää keinoja itselleen. 

 Auttaja voi jakaa omankin kokemuksen menetyksestään nuorena, jolloin 
nuori voi nähdä, että menetyksestä voi selvitä ja ei ole ainoa, jolle näin on 
käynyt. 

 Keskustelua myös siitä, että jokaisen elämällä on alku ja loppu maan päällä: 
meidän elämämme jatkuu ja sen kuuluukin jatkua surusta huolimatta.



Kysymyksiä/vastauksia


