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SUREVAN KOHTAAMINEN -HANKE



TAVOITTEENA AUTTAA AMMATTILAISIA 
AUTTAMAAN

Tavoite: parantaa surevien 
avunsaantia lisäämällä 
ammattilaisten tietoja ja 
taitoja.

Neljän surujärjestön 
yhteishanke (2018–2020).



• Entistä harvempi sureva kokee jäävänsä yksin
• Surevat eri puolilla Suomea kokevat saavansa 

tarkoituksenmukaista ja laadukasta tukea 
ammattilaisilta.

• Entistä useampi saa ohjausta myös vertaistuen pariin.

• Ammattilaisten rohkeus ja osaaminen surevien 
kohtaamisessa lisääntyy

• Ammattilaiset kehittävät toimivia käytäntöjä omissa 
organisaatioissaan.

TAVOITELLUT VAIKUTUKSET



WWW.SUREVANKOHTAAMINEN.FI

• Laaja tietopankki surusta, surevan 
kohtaamisesta ja surevan erilaisista 
tilanteista

• Pyydä kokemusasiantuntijan vierailua

• Tilaa uutiskirje

http://www.surevankohtaaminen.fi/


www.surevankohtaaminen.fi/suklaakampanja

http://www.surevankohtaaminen.fi/suklaakampanja


SUREVAN KOHTAAMISESTA JA 
TUKEMISESTA 



HOITOTYÖN 
TUTKIMUSSÄÄTIÖN 

SUOSITUKSET

• Asiantuntijoiden laatimat, 
tutkimusnäyttöön perustuvat suositukset 
äkillisesti kuolleen henkilön läheisten 
tukemiseen

• www.hotus.fi

https://www.hotus.fi/akillisesti-kuolleen-henkilon-laheisten-tukeminen-hoitosuositus/


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.



KOHTAA SUREVA YKSILÖNÄ

Kartoita tukiverkosto ja avun tarve. 

Kysy, millaista tukea sureva haluaa. 

Tarjoa apua mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa ja toistuvasti.



OSOITA 
MYÖTÄTUNTOSI, 

KUUNTELE JA 
OLE LÄSNÄ.

Vaikka kohtaat surevan työroolissa, 
surevalle on tärkeää tietää, että 

välität.



ANNA AIKAASI

Kiire ei saa näkyä kohtaamisissa 
surevien kanssa.



ANNA TIETOA –
MYÖS KIRJALLISENA. 

Surevalle on usein helpottavaa kuulla 
tosiasioita tapahtuneesta sekä yleistä 

tietoa surusta. Surevan tulee tietää 
oikeuksistaan ja erilaisista avun kanavista.

Puhu suoraan ja ymmärrettävästi.



KUNNIOITA SURUA 

Läheisillä on oikeus suruun, 
oli tilanne mikä tahansa.

Älä yritä pienentää surua 
tai tee omia tulkintoja.

Käytä menehtyneestä 
tämän nimeä.



OHJAA ETEENPÄIN 
Velvollisuutesi on varmistaa, että 
sureva saa apua eikä jää yksin 
jatkossakaan.

Sureva saattaa tarvita
• kriisiapua akuuttiin hätään
• keskusteluapua (pitkään 

tapahtuneen jälkeenkin)
• vertaistukea
• käytännön apua
• taloudellista tukea



KIITOS! 
Tilaa kokemusasiantuntijan vierailu

Tilaa lisää tietoa sähköpostiisi

https://www.surevankohtaaminen.fi/pyyda-kokemusasiantuntijan-vierailua/
https://surevankohtaaminen-lv.creamailer.fi/survey/answer/lanaxpdwdraod
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