
Minna Peake - työhistoria

Valmistuessani sairaanhoitajaksi (sisätautien ja kirurginen hoito) Pohjois-Karjalan terveydenhuolto-
oppilaitoksesta (nykyinen Karelia ammattikorkeakoulu) joulukuussa 1992 elettiin keskellä syviä lamavuosia. 
Pitempiaikaisen sairaanhoitajan sijaisuuden, saati vakinaisen työsuhteen saaminen oli erityisen vaikeaa. 
Eräs lähisairaalamme ylihoitajista onnitteli valmistuvaa ryhmäämme ja toivotti meidät tervetulleiksi töihin 
vuoden 2000 jälkeen. Haasteista huolimatta me uunituoreet sairaanhoitajat puhkuimme uuden 
ammattimme mukanaan tuomaa intoa ja ammattiylpeyttä suunnaten kukin tahoillemme. 

Oma urani alkoi sairaanhoitajan ja välillä perushoitajankin sijaisuuksilla. Kaikkiin tarjottuihin töihin oli pitkä 
jono tulijoita, joten töidensä suhteen ei voinut olla valikoiva. Muistan hakeneeni muutamia harvoja avoinna 
olevia vakituisia sairaanhoitajan toimia paikkakunnilta, joita en olisi osannut sijoittaa edes kartalle – 
jokaiseen näistä toimista oli jopa yli kaksisataa hakijaa. Sanomattakin selvää oli, ettei minulla 
vastavalmistuneena ollut onnea näissä valinnoissa. 

Elämä kuljetti minua kauemmas kotoa – Pohjois-Karjalan tyttö päätyi töihin Lapin keskussairaalaan suurelle 
kirurgiselle osastolle. Koin tuolloin kirurgisen hoidon olevan se minun juttuni, siinä kun oli sitä nuoren 
hoitajan kaipaamaa säpinää ja tekemisen meininkiä. Osastollamme hoidettiin traumapotilaita, ortopedisiä, 
verisuoni- ja yleiskirurgian potilaita sekä paleltuma- ja palovammapotilaita. Yleiskirurgian potilaista 
mieleeni jäivät erityisesti rintasyöpäpotilaat, joita osastollamme myös hoidettiin. Kyseisellä osastolla 
työskenteli myös pitkän työkokemuksen omaava sairaanhoitaja Aila, jonka erityisvastuualueisiin kuului 
rintasyöpäleikattujen naisten kohtaaminen ja leikkauksenjälkeinen ohjaus. Hänen tapansa kohdata nämä 
naiset suurella ammattitaidolla ja rauhallisuudella teki minuun suuren vaikutuksen ja muistan toivoneeni, 
että minullakin olisi joskus tulevaisuudessa samanlaista osaamista tukea potilaita tilanteessa, jossa ihminen 
kokee epävarmuutta oman tulevaisuutensa suhteen. 

Sijaisuuksien saamisen epävarmuus sai minut miettimään uusia vaihtoehtoja uralleni. 90-luvun puolivälissä 
sairaanhoitajia rekrytoitiin Suomesta runsain mitoin Saksaan, Iso-Britanniaan ja Norjaan, jossa puolestaan 
oli suuri hoitajapula. Erään ystäväni suunnatessa Lontooseen vakituisen työpaikan myötä, päätin minäkin 
kokeilla tätä vaihtoehtoa. Ajatuksenani oli olla Lontoossa vuosi, korkeintaan puolitoista, jonka jälkeen 
palaisin takaisin Suomeen uusia kokemuksia rikkaampana. 

Marraskuussa 1996 suuntasin ensimmäistä kertaa elämässäni Lontooseen. Aloitin sairaanhoitajana 
sairaalassa nimeltään King’s College Hospital, ensin kuntouttavalla sisätautiosastolla ja sen jälkeen 
kirurgisella vuodeosastolla. Kirurgisella osastolla, jolla työskentelin, hoidettiin paljon erilaisia syöpäpotilaita, 
mm. kaulan ja hengitysteiden syöpiä sekä rinta- ja eturauhassyöpää sairastavia ihmisiä. Syövän hoito alkoi 
kiinnostaa minua yhä enenevissä määrin ja halutessani päästä perehtymään sen hoitoon vieläkin 
paremmin, päätin hakeutua töihin yhteen Euroopan johtavista syöpäsairaaloista nimeltään Royal Marsden 
Hospital. 

Royal Marsden Hospital on pelkästään syöpäpotilaiden hoitoon keskittynyt, vuonna 1851 Dr William 
Marsdenin perustama sairaala, joka edustaa tänä päivänä syövän hoidon ja tutkimustyön ehdotonta kärkeä 
Euroopassa. Marsdenissa kiersin ensin sairaanhoitajana erilaisilla syöpäosastoilla, kunnes päädyin 
rintasyöpätiimiin tutkimussairaanhoitajaksi. Työ tutkimussairaanhoitajana oli opettavaista ja avartavaa. 
Sain tehdä työtä huikeiden ammattilaisten kanssa, joiden kanssa olin vertainen – osa tiimiä, jossa jokaisella 
oli oma tärkeä roolinsa ja tehtävänsä. Potilaiden kohtaamiseen panostettiin hienolla tavalla ja esimerkiksi 
palliatiivinen hoito oli integroitu osaksi sitä tarvitsevien potilaiden hoitoketjua. Yleensäkin palliatiivisesta 
hoidosta puhuttiin jo paljon aikaisemmassa hoidon vaiheessa, kauniisti ja luonnollisena osana jokaisen 
ihmisen oikeuksia ja elämää. Koin, että tämä suhtautumistapa auttoi parantumatonta syöpää sairastavia 
potilaita ja heidän läheisiään hyväksymään oman sairautensa helpommin – hellästi ja pikkuhiljaa asiaa 



käsitellen. Marsdenin vuosina suoritin työn ohessa myös sekä syöpäsairaanhoidon erikoistumisopinnot että 
palliatiivisen hoidon opintoja paikallisissa yliopistoissa. Aikaa Iso Britanniassa vierähti yhteensä 8,5 vuotta. 

Royal Marsdenista ja Iso Britanniasta matkani sairaanhoitajana jatkui Uuteen Seelantiin vuonna 2005, etelä-
saarelle Christchurchin kaupunkiin. Toimin alkuun sairaanhoitajana Christchurchin yliopistollisen sairaalaan 
onkologisella vuodeosastolla ja uuden toimen avautuessa myös syöpäpotilaiden tutkimussairaanhoitajana 
erilaisissa kliinisissä tutkimuksissa syöpätautien klinikan yhteydessä. Työ oli jälleen kerran todellista 
ryhmätyötä yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa, joka tuki omaa ammatillista kehittymistäni. 

Merkittävänä elämäntapahtumana Uuden Seelannin vuosista voisin nostaa 4.9.2010 alkaneiden 
maanjäristysten sarjan, joka eskaloitui 22.2.2011 sattuneeseen 6,3 magnitudin jälkijäristykseen tappaen 
Christchurchissa 185 ihmistä ja tuhoten kaupungin keskustan lähes kokonaan. Onneksemme niin me 
henkilökunta kuin itse sairaalamme kestivät lähestulkoon vahingoittumattomana ja pystyimme jatkamaan 
toimintaamme joistakin rajoituksista ja jatkuvista jälkijäristyksistä huolimatta. Oma kotimme selviytyi myös 
maanjäristyksistä pienin vaurioin kahden työtoverini menettäessä valitettavasti omansa. Yhteisesti jaettu 
kokemus ihmiselämän hauraudesta suuren luonnonmullistuksen edessä tuntui myös tuovan ihmisiä 
lähemmäs toisiaan auttamisen ja erilaisen tuen muodoissa sekä tuoden ihmisissä esiin ikään kuin heidän 
parhaimmat puolensa. Saimme sairaalaamme vierailijaksi myös kunnianarvoisan Dalai Laman, joka halusi 
tuoda lohtua kotinsa ja elinkeinonsa menettäneille ihmisille sekä antaa kiitoksensa terveydenhuollon 
ammattilaisille haastavissa olosuhteissa tehdystä työstä. Dalai Lama korosti puheessaan ystävällisyyden ja 
hymyn merkitystä kohtaamisessa – sitä, kuinka pienikin ele voi olla toiselle ihmiselle tärkeä ja rohkaiseva. 
Erityisen vaikutuksen minuun teki tämän maailmanlaajuisesti kuuluisan henkilön tasavertainen 
suhtautuminen ympärillään oleviin ihmisiin, joka kannusti jokaista tukemaan toinen toistaan elämän 
haasteista huolimatta. 

Palasin takaisin Suomeen yhdessä perheeni kanssa vuonna 2012. Vuoden, korkeintaan puolentoista 
pituiseksi aiottu aika Lontoossa oli venähtänyt yhteensä reiluksi 15 vuodeksi ulkomailla. Suomeen 
palaamisen jälkeen aloitin työt Pohjois-Karjalan keskussairaalassa teho-osastolla. Tehohoidon pariin 
siirtyminen olikin minulle todellinen hyppy uuteen ja tuntemattomaan työhön haastaen minua 
ammatillisesti kokonaan uudella tavalla. Teholla oli kuitenkin huikea työyhteisö, joka luotsasi minua ”teho-
noviisia” eteenpäin tehohoidon saloihin. Vaikka nautinkin tehohoidon haasteellisuudesta, aloin kuitenkin 
kaivata takaisin syövän hoidon tai palliatiivisen hoidon pariin. Siirryin teholta juuri alkaneeseen palliatiivisen 
hoidon rakenteita ja koulutusta kehittävään Paletti-hankkeeseen koordinoivaksi sairaanhoitajaksi. 

Paletti-hanke oli Karelia ammattikorkeakoulun, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän (nykyinen Riveria) 
sekä nykyisen Siun soten yhteistyöhanke vuosina 2013–2015, joka sai mielestäni aikaan merkittävää 
kehittämistä palliatiivisen hoidon saralla Pohjois-Karjalassa. Hankkeen aikana mm. kehitettiin palliatiivisen 
hoidon koulutusta, rakennettiin palliatiivisen hoidon palveluketju Pohjois-Karjalaan sekä perustettiin 
palliatiivisen hoidon poliklinikka keskussairaalan yhteyteen vuonna 2015. Lisäksi hankkeen sivutuotteena 
kehitettiin vielä nykyisinkin toimiva saattohoitopotilaiden hoitoa tukeva ensihoidon toimintamalli, jonka 
avulla kotisaattohoidossa olevat potilaat ja heitä hoitavat läheiset saavat apua, ohjausta ja tukea kotiinsa 
vuorokauden ajasta riippumatta tukien potilaan muita kotiin vietyjä palveluita. Toimintamalli on herättänyt 
laajaa kiinnostusta ja sitä ollaan mahdollisesti ottamassa käyttöön muuallakin päin Suomea. 

Tietoisuuden kasvaessa palliatiivisen hoidon eli oireenmukaisen hoidon kohdalla, kävi pian ilmeiseksi, että 
toiminnan laajentaminen palliatiivisen poliklinikan osalta oli tarpeellista. Siun soten sisällä käytiin laajoja 
keskusteluja asian tiimoilta ja vuoden 2018 alusta aloittikin toimintansa uusi Palliatiivinen keskus. Tuolloin 
palliatiivinen poliklinikka muutti keskussairaalasta uuteen Siilaisen kuntoutumiskeskukseen ja yhdisti 
voimansa jo vuosia Joensuun kantakaupungin alueella toimineen Joensuun kotisairaalan kanssa. Uutena 
toimijana mukaan tuli myös uusi 16-paikkainen palliatiivinen osasto. Oma roolini palliatiivisessa 



keskuksessa on tällä hetkellä toiminta palliatiivisella poliklinikalla palliatiivisen hoitotyön 
asiantuntijahoitajana. Työhöni kuuluu paitsi normaali poliklinikkatyö potilaiden ja heidän läheistensä 
kohtaamisessa sekä hoidon organisoinnissa ja suunnittelussa, myös maakunnallinen palliatiivisen hoidon 
koulutus ja ohjaus. Suomeen paluun jälkeen olen mm. päivittänyt palliatiivisen hoidon erikoistumisopintoni, 
tehnyt lisäopintoja avoimen yliopiston kautta sekä aloittanut juuri kliinisen asiantuntijan ylemmän 
korkeakoulututkinnon tekemisen Savonia ammattikorkeakoulussa.

Tähän saakka olen siis toiminut sairaanhoitajana lähes 28 vuotta. Sairaanhoitajan työ ja potilaiden hoito 
ovat kehittyneet valtavasti kuluneiden vuosien aikana, ja samalla koen omankin ammattitaitoni kehittyneen 
ja monimuotoistuneen. Sairaanhoitajan työ on moniammatillista yhteistyötä, joka haastaa tekijäänsä 
monella eri tavoin. Se vaatii jatkuvaa oman ammattitaidon kehittämistä ja ylläpitämistä, kykyä toimia ja 
kohdata ihmisiä vaativissa tilanteissa, joissa he ovat kenties vaikeidenkin asioiden äärellä ja 
haavoittuvaisimmillaan. Sairaanhoitajana ei voi sanoa olevansa koskaan täysin valmis, koska jokainen 
tilanne on ainutlaatuinen ja jokainen kohdattu ihminen ainutkertainen. 

Palliatiivisen hoidon kehittämistä pidän niin maakunnallisella kuin kansallisellakin tasolla erittäin tärkeänä 
asiana. Tällä hetkellä toimin myös Suomen Sairaanhoitajaliiton edustajana STM:n Elämän loppuvaiheen 
hoitoa, itsemääräämisoikeutta, saattohoitoa ja eutanasiaa koskevan lainsäädäntötarpeen 
asiantuntijatyöryhmässä, jonka tarkoituksena on katsoa mm. palliatiivisen hoidon roolia, sen selkeyttämistä 
ja parempaa integraatiota omassa lainsäädännössämme. Onhan hyvän palliatiivisen hoidon ja saattohoidon 
saaminen meidän jokaisen ihmisoikeus elämämme loppuvaiheessa.


