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Eutanasia ja
itsemääräämisoikeus

E

utanasiasta keskusteltaessa asiat menevät
usein sekaisin. Ei ole harvinaista, että sa
massa mielipidekirjoituksessa tai artikkelissa
viitataan ilman selkeitä määrittelyjä eutanasiaan,
aivokuolemaan, pysyvästi tajuttomiin potilaisiin,
dementikkoihin, elämään väsyneisiin vanhuksiin
ja aktiivisen hoidon lopettamiseen toivottomasti
sairaalta potilaalta. Tässä kirjoituksessa tarkoi
tamme eutanasialla sitä, että lääkäri kuolemaa
jouduttavan lääkkeen tietoisella antamisella ai
kaansaa toivottomasti sairaan potilaan kuole
man tämän nimenomaisesta pyynnöstä.
Ajatus eutanasiasta syntyi alun perin lääketie
teen kritiikkinä, mutta se on vähitellen johtanut
lääketieteen vallan lisääntymiseen. Tavallisin ja
vahvin argumentti eutanasian puolesta on aiem
min ollut itsemääräämisoikeuteen vetoaminen.
Toinen merkittävä argumentti on ollut kärsi
myksen lievitys tai ehkäisy. Yhä enemmän on
ryhdytty puhumaan elämänlaadun parantami
sesta ja kärsimistä ehkäisevästä eutanasiasta.
Itsemääräämisoikeuden periaatteen mukaan
ihminen saa päättää elämästään, miksi ei sitten
myös kuolemastaan? Argumentti on kuitenkin
ongelmallinen useista syistä. Itsemääräämis
oikeuden täydellinen noudattaminen tarkoit
taisi sitä, että potilas voisi sanella lääkärilleen,
miten häntä tulee hoitaa. Tämä periaate ei to
teudu missään muussakaan hoidossa. Potilaal
la on oikeus kieltäytyä mistä tahansa hoidosta
mutta hänellä ei ole oikeutta päättää itse siitä,
mitä hoitoa hän saa. Miksi eutanasian tulisi olla
poikkeus säännöstä? Itsemääräämisoikeus ei to
teudu Hollannissakaan, mistä on osoituksena se,
että eutanasiapyynnöistä toteutetaan vain runsas
kolmannes (Sheldon 2003).
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Kuoleman »hoidettavuus»
valtaa alaa eutanasialta

Hollantilainen käytäntö ei ole vedenpitävä
myöskään sen suhteen, että potilaan ajankohtai
nen oma tahto olisi aina tiedossa. Pieni osa kuo
lemista on sellaisia, joiden osalta eutanasiasta
on kyllä aiemmin keskusteltu mutta lopulta teko
toteutetaan ilman hiljattain ilmaistua pyyntöä.
Tarkkaan ottaen tässä ei olekaan kysymykses
sä eutanasia vaan – hollantilaisen terminologian
mukaan – pyytämättä toteutettu aktiivinen elä
män lopettaminen (Jonquière 2006). Suomalai
siin korviin termi kuulostaa kaunistelulta, jolla
halutaan välttää teon nimittämistä surmaksi tai
tapoksi. Se ei ole sallittua Hollannissakaan, ja
mainitut tapaukset jäävätkin todennäköisesti
usein viranomaisille raportoimatta. Varsinaises
tihan eutanasia on lain mukaan sallittua ainoas
taan Belgiassa. Hollannissa laki kieltää eutanasi
an, mutta hallintokäytännön mukaan tapaukset
jätetään tuomitsematta, jos tekijä on lääkäri ja
toteutus täyttää sovitut ehdot.
Depressio on eutanasiatoiveiden taustalla
useammin kuin aiemmin on oletettu. Tuorees
sa hollantilaisessa tutkimuksessa todettiin, että
depressio nelinkertaisti eutanasiapyynnön to
dennäköisyyden loppuvaiheen syöpäpotilailla
(van der Lee ym. 2005).
Esimerkit Hollannista osoittavat myös, että
eutanasiaa halutaan laajentaa koskemaan myös
sellaisia potilaita, joilla ei ole koskaan ollutkaan
itsemääräämisoikeutta (vaikeasti vammaiset vas
tasyntyneet) tai joilta se on mennyt (dementia
potilaat).
Keskittymällä itsemääräämisoikeuteen unoh
detaan helposti se, että eutanasian mahdollisella
toteuttajallakin on merkitystä. Yhdysvaltalainen
filosofi Carl Elliot (1996) osoitti tämän ironises

sa artikkelissaan Philosopher‑assisted suicide
and euthanasia. Hän ehdotti ajatuskokeena, että
filosofeja koulutettaisiin avustamaan itsemurhis
sa ja toteuttamaan ihmisten eutanasiatoiveita.
Perusteluna oli se, että hyvin monet filosofit ovat
kirjoituksissaan argumentoineet voimakkaasti
aktiivisen eutanasian puolesta, kun taas lääkä
reiden enemmistö (Hollantia lukuun ottamat
ta) on sitä vastaan. Itse asiassa Hollannissakin
rikoslakia muutettiin vasta hiljattain siten, että
laissa määritettiin nimenomaan lääkäri eutanasi
an suorittajaksi. Aiemmin laissa puhuttiin vain
henkilöstä, joka päättää toisen henkilön elämän.
Elliotin ajatuskokeen perimmäisenä viestinä oli
se, että eutanasiassa ei ole kysymys vain yksin
kertaisesta teknisestä toimenpiteestä, jolla poti
laan toive toteutetaan. Lääkärien asianosaisuu
della on merkitystä.
Lainsäädännön muutokset Hollannissa ja
Belgiassa sekä laaja kansainvälinen keskustelu
voivat antaa vaikutelman siitä, että eutanasian

salliva lainsäädäntö tulee vääjäämättä toteu
tumaan muuallakin Euroopassa. Esimerkiksi
eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan tilaamassa
esiselvityksessä Suomen terveydenhuollon tule
vaisuudet (Ryynänen ym. 2004) arvellaan, että
monet muut maat seuraavat Hollannin ja Bel
gian esimerkkiä ja Suomi saa oman eutanasia
lakinsa 10–15 vuoden kuluessa. Raportissa väi
tetään, että hoitohenkilökunnan asenteet eutana
siaa kohtaan ovat muuttumassa aiempaa myön
teisemmiksi. Tuore tutkimus osoittaa kuitenkin,
että ainakaan suomalaisten lääkärien osalta näin
ei ole tapahtunut (Louhiala ja Hilden 2005).
Palliatiivisen hoidon vähäisen prioriteetin
vuoksi painopiste asetettiin Hollannissa aika
naan eutanasiaan. Idea hyvästä kuolemasta on
siellä kuitenkin muuttumassa. Kysymys kuole
man hoidettavuudesta – kärsimyksen lievitykses
tä ja vaurioiden minimoimisesta niin perheessä
kuin potilaankin osalta – on valtaamassa alaa
eutanasialta.
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