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L u k ija l l e

Tämä kokoelma koostuu joukosta bioeettisiä kirjoituksiamme 
vuosilta 1985-1995. Suurin osa luvuista on alunperin laadittu 
alustuksiksi ja esitelmiksi tieteellisten yhdistysten kokouksiin eri 
puolilla Suomea, mutta jotkut on myös kirjoitettu tilauksesta 
kotimaisiin kirjoihin. Koska monet niistä ovat pitkään olleet 
vaikeasti saatavissa ja koska niille kuitenkin aika ajoin löytyy 
kysyntää, olemme koonneet ne yksiin kansiin saattaaksemme 
mahdollisimman monen asiasta kiinnostuneen ulottuville keskei
set ajatuksemme lääkinnän, terveydenhuollon, tieteellisen tutki
muksen ja joidenkin ekologisten kysymysten etiikasta.

Luvut on pääpiirteissään järjestetty ensimmäisessä kirjoi
tuksessa 'Bioetiikan ala ja metodit’ esitetyn luokituksen mukaan. 
Käsiteltävien aihepiirien puolesta kirjoitukset etenevät perintei
sistä lääkärinetiikan ongelmista terveydenhuollon yhteiskunnalli
siin moraalikysymyksiin sekä edelleen tutkimuksen ja ekologian 
pulmiin. Koska järjestys ei ole kronologinen ja koska joidenkin 
lukujen julkaiseminen on herättänyt keskustelua ja antanut 
aihetta muunkinlaiseen palautteeseen, olemme lisänneet kunkin 
kirjoituksen alkuun muutamia selityksen sanoja sen syntyhisto
riasta tai sen osaksi tulleesta huomiosta.

Kokoelman taustalla ei ole yhtä yhtenäistä moraalifilosofista 
teoriaa, mutta kirjoitusten väljemmän eettisen viitekehyksen 
muodostavat käsityksemme vapauden ja vastuun merkityksestä 
ja keskinäisestä suhteesta toiminnan säätelyssä. Olemme tarkem
min selvittäneet teoreettisia näkemyksiämme kirjoissa The 
Limits o f  M edical Patem alism  (Routledge 1991) ja Liberal



Utilitarianism and Applied Ethics (Routledge 1994) sekä tämän 
niteen kanssa yhtä aikaa valmistelemassamme artikkelikokoel
massa Kaunis, hyvä, tosi: Filosofisia tutkielmia arvoista.

Kirjoitusten kokoamis- ja toimitustyössä meitä ovat vaivo
jaan säästämättä auttaneet Eija-Liisa Mroz, Antti Kauppinen ja 
Tuula Pietilä, joille kiitos.

Etu-Töölössä 8. tammikuuta 1997

Heta Häyry Matti Häyry



Luku 1

B io e t iik a n  a l a  ja  m e t o d it

Matti Häyry

Kokoelman alkuluvussa kuvataan lyhyesti ne aihepiirit ja  
menetelmät, jotka kirjassa ovat joko tarkastelun kohteena tai 
sen taustana. Bioetiikan metodiikkaa on pohdittu erittäin 
vähän filosojisessa kirjallisuudessa, ja  seuraava hahmotus 
onkin niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin yksi harvoista 
yrityksistä luonnehtia kattavasti — vaikkakin vain alustavasti 
— kaikkia alan lähestymistapoja ja  käsittelyn kohteita.

Sana »bioetiikka» esiintyi julkisuudessa ensimmäisen kerran 
vuonna 1971 van Rensselaer Potterin kirjan Bioethics: Bridge to 
the Future otsikossa. Kirjoittaja viittasi keksimällään käsitteellä 
niihin eettisiin kysymyksiin, joita väestönkasvu ja luonnollisen 
elinympäristömme tuhoutuminen aiheuttavat. Kuluneiden kahden 
vuosikymmenen aikana termin käyttötapa on kuitenkin vähitel
len laajentunut. Jo 1980-luvun alussa sanalla tarkoitettiin eng
lantilaisella kielialueella oppialaa, joka tarkastelee biologisen 
tutkimuksen ja erityisesti sen lääketieteellisten sovellusten 
moraalisia ongelmia. Sittemmin, 1990-luvun alkuun mennessä, 
»bioetiikka» on vakiintunut kattotermiksi lähes kaikelle amma
tilliselle, poliittis-hallinnolliselle ja akateemiselle toiminnalle, 
jonka sisältönä tai kohteena ovat hoitotyön, terveydenhuollon,
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biologisen ja lääketieteellisen tutkimuksen tai ympäristökysy
mysten eettiset ulottuvuudet.

Bioetiikan ala ja metodit

Kokonaiskuvan luominen bioetiikan nykyisestä kentästä edel
lyttää asioiden tarkastelua kahdella tasolla. Toisaalta käsiteltä
vien kysymysten sisältöä voidaan parhaiten luonnehtia kuvaa
malla toimintoja ja aloja, jotka liittyvät tavalla tai toisella elä
mään ja kuolemaan, terveyteen ja sairauteen, lajien eloonjään- 
tiin ja niiden häviämiseen. Tärkeimmät näistä toiminnoista ovat 
lääkintä- ja hoitotyö, terveydenhuollon yhteiskunnallinen järjes
täminen, tieteellinen tutkimus sekä eri eläin- ja kasvilajeihin 
maapallolla vaikuttavat toimenpiteet. Toisaalta bioeettisten 
kysymysten tavallisimmat käsittelytavat voidaan helpoimmin 
määritellä erottamalla toisistaan neljä inhimillisen toiminnan 
säätelyn ja tutkimisen muotoa. Nämä metodit, tai lähestymista
vat bioetiikan kysymyksiin, ovat ammatillinen, lainsäädännölli
nen, tieteellinen ja filosofinen.

Bioetiikan ala ja metodit on esitetty kaavamaisesti kuviossa
1.

Lääkintä- ja hoitotyön etiikka

Bioetiikan osa-alueista vanhin on lääkintäetiikka, jonka alaan 
kuuluvat muiden muassa kysymykset parantajan ja parannetta
van välisestä suhteesta, raskauden keinotekoisesta keskeyttämi
sestä sekä potilaan kuoleman jouduttamisesta. Läntisen lääkin- 
täetiikan vanhimpana ohjeistona pidetään yleisesti Hippokrateen 
valaa (n. 400 e.a.a.), jonka erilaiset johdannaiset ovat eläneet
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Kuvio 1.

lääkärien ammattikoodeissa 1900-luvulle asti. Vielä vuonna 
1948 laaditussa Geneven julistuksessa (tarkistettu 1968) Maail
man Lääkäriliitto muistuttaa jäsentensä mieliin samoja hyveitä 
kuin Hippokrateen valakin, nimittäin kollegiaalisuutta, elämän 
suojelemista, potilaan auttamista vahingoittamatta häntä tarpeet
tomasti sekä ammatissa kuultujen salaisuuksien säilyttämistä.

Ammatillisten säännöstöjen lisäksi perinteinen lääkintä- 
etiikka koostuu joukosta perustavia moraalifilosofisia kysymyk
siä ja kannanottoja. Käsitykset esimerkiksi abortin ja eutanasian 
oikeutuksesta vaihtelevat lähinnä sen mukaan, mitä mieltä niitä 
tarkasteleva lääkinnän ammattilainen on ihmiselämän arvosta 
sen eri vaiheissa. Abortin ja eutanasian jyrkimmät vastustajat
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ajattelevat yleensä, että ihmiselämää tulisi suojata kaikin mah
dollisin keinoin munasolun hedelmöitymisestä aina elimistön 
luonnolliseen kuolemaan saakka. Sallivan kannan puolestapuhu
jat taas vetoavat usein ihmisen kykyyn hahmottaa itsensä tunte
vana ja tiedostavana olentona, jolla on oikeus päättää omasta 
elämästään. Sikiö ei tämän kannan mukaan vielä ole ihminen 
siinä mielessä kuin kehittyneemmät yksilöt, eikä parantumatto- 
masti sairaan tai vammautuneen elämää saa pitää yllä vastoin 
hänen omaa tahtoaan.

Lääkintä- ja hoitotyön etiikassa on uusien ammattikuntien 
syntymisen myötä kiinnitetty viime aikoina enenevästi huomiota 
toisaalta potilaan kykyyn päättää itse omista asioistaan, toisaalta 
terveydenhuollon yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin. Vuonna 
1973 hyväksytyissä Sairaanhoitajan eettisissä ohjeissa hoitajalta 
vaaditaan, toisin kuin lääkäreiltä Hippokrateen valassa ja sen 
uusissa muotoiluissa, potilaan arvomaailman kunnioitusta ja 
osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan.

Terveydenhuollon etiikka

Kun terveydenhuollon julkiset järjestelyt ja laillinen säätely ovat 
laajentuneet ja yleistyneet hyvinvointivaltioiden synnyn ja 
kasvun myötä, bioeettisten tarkasteluiden piiriin on liitetty 
pohdintoja potilaan oikeuksista, pakkohoidon rajoista sekä siitä, 
kuinka hoitojen saatavuus ja niukkojen voimavarojen jako 
voitaisiin tehokkaimmin ja oikeudenmukaisimmin järjestää. 
Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kehitys on lisäksi ohjannut 
huomiota sellaisten massatoimien kuin pakollisten rokotusten, 
holhoavan terveyskasvatuksen sekä erilaisten elämäntapoihin 
liittyvien kieltojen ja rajoitusten oikeutukseen.



7

Terveydenhuollon yhteiskunnalliset järjestelyt herättävät 
kaikilla tasoilla sekä käytännöllisiä että teoreettisia moraalisia 
kysymyksiä. Esimerkiksi aborttilainsäädäntöön vaikuttavat 
ihmiselämän arvoa koskevien näkemysten lisäksi esimerkiksi 
sukupuolten tasa-arvopyrkimyksiä koskevat mielipiteet. Vaikka 
yhteiskunnan vallankäyttäjät ja äänekkäiden moraalisten enem
mistöjen edustajat suhtautuisivat todellisuudessa sikiöiden kohta
loihin välinpitämättömästi, rajoittavaa aborttipolitiikkaa voidaan 
helposti käyttää välineenä naisten sukupuolisuuden ohjailuun. 
Lisääntymislääketieteen kehitys on luonut uusia ulottuvuuksia 
ihmiselämän alkuvaiheiden julkiseen arviointiin. Toisaalta 
keinosiemennys, keinohedelmöitys ja kohdunvuokraus on joissa
kin uskonnollisissa piireissä tuomittu moraalittomina tapoina 
jatkaa ihmissukua, koska ne eivät liity perinteisessä muodossa 
naisten ja miesten väliseen seksuaaliseen kanssakäymiseen. 
Toisaalta yhä pienempien keskosten selviäminen hengissä aihe
uttaa ongelmia, sillä vaurioiden mahdollisuus kasvaa pelastettu
jen pienetessä. Tulisiko tulevan elämän laatu ja sen ylläpitämi
sestä aiheutuvat kustannukset ottaa huomioon hoitoon ryhdyttä
essä — tai raskauden keskeytystä harkittaessa?

Potilaan itsemääräämisoikeus, lääkärin ja hoitajan velvol
lisuus auttaa potilastaan, terveyskasvatus sekä elämäntapoihin 
liittyvät kiellot ja kampanjat vaativat terveydenhuollon etiikasta 
kiinnostuneita tarkastelemaan inhimillisen vapauden luonnetta, 
ihmisen kasvu- ja oppimiskykyä sekä fyysisten, psyykkisten ja 
sosiaalisten tekijöiden suhdetta ihmiselämässä. Pitäisikö ihmis
ten saada vaarantaa terveytensä elämäntavoillaan vai pitäisikö 
heidät pakottaa muuttamaan tottumuksiaan? Onko mahdollista 
saada ihmiset muuttamaan käyttäytymistään pelkän tiedon 
perusteella? Kannattaako ruumiillinen terveys elämänlaatua 
tarkasteltaessa asettaa mielenterveyden tai yleisen hyvinvoinnin
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edelle? Näiden kaltaiset kysymykset yhdistävät bioetiikan mo
niin perimmäisiin filosofisiin pohdintoihin.

Terveydenhuollon niukat voimavarat, pakkohoito ja sai
rauksien ennaltaehkäisy karanteenein ja rokotuksin puolestaan 
edellyttävät huomion kiinnittämistä yksilön ja häntä ympäröivän 
yhteisön suhteisiin. Tulisiko yksilön antautua pakkotoimien 
kohteeksi vain siksi, että hän voi näin suojata muita omalta 
sairaudeltaan tai sen aiheuttamilta vahingoilta? Inhimillisten 
oikeuksien ja velvollisuuksien vyyhti on näissä asioissa usein 
monimuotoinen ja sekava. Entä kuinka olisi päätettävä, ketä 
hoidetaan ja mitä tautia vastaan, mikäli saatavilla oleva rahoitus 
riittää vain osaan teknisesti mahdollisista hoidoista? Vastauksen 
antamiseksi tarvitaan teoriaa oikeudenmukaisuuden luonteesta. 
Puolustamastaan näkemyksestä riippuen terveydenhuollon 
eetikko voi suositella päätösten perustaksi vaikkapa potilaiden 
varallisuutta, hoidon tarvetta, ansioita, asemaa yhteiskunnassa 
tai elämäntapoja. Jotkut moraalifilosofit ovat myös esittäneet, 
että potilaat on hoidettava siinä järjestyksessä, jossa he ovat 
hakeutuneet palveluiden piiriin.

Tutkimuksen etiikka

Bioetiikan kolmannen alan, biologisen ja lääketieteellisen tutki
muksen etiikan, keskeisiä kysymyksiä ovat muiden muassa 
ihmisillä ja (muilla) eläimillä suoritettavat tieteelliset kokeet, 
lisääntymisteknologioiden ja sikiödiagnostiikan kehitys sekä 
yritykset säädellä ihmisten, eläinten ja kasvien geneettistä 
perimää tutkijoiden tai heidän rahoittajiensa toivomilla tavoilla. 
Näitä toimintoja voidaan lähestyä ammattieettisesti, yksittäisen 
tutkijan tai tutkimusryhmän laillisen ja moraalisen vastuun 
kannalta, mutta luontevin tapa kuvata tutkimuksen ongelmia on
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tarkastella niitä yleisten, kaikkia ihmisiä ja ammattiryhmiä 
koskevien eettisten periaatteiden sovelluksina.

Aikuisiin ihmisyksilöihin kohdistuvassa tutkimuksessa 
tärkeimpiä sääntöjä ovat kaikkien kohteleminen tasavertaises
ti sekä koehenkilön suostumuksen hankkiminen hänelle tehtäviin 
toimenpiteisiin. Pätevän suostumuksen periaate edellyttää sitä, 
että koehenkilölle selvitetään mahdollisimman ymmärrettävällä 
tavalla kokeen luonne, siitä aiheutuvat riskit sekä siitä odotetta
vissa oleva hyöty. Tieteilijöiden ja eetikoiden kesken on herättä
nyt paljon kiistaa säännön määrittely käytännössä. Kuinka 
paljon koehenkilölle on kerrottava tutkimuksen kulusta ja merki
tyksestä ja kuinka paljon hänen voidaan odottaa niistä ymmärtä
vän? Lääkärit ovat ajoittain puolustaneet kantaa, jonka mukaan 
lupa kokeiden tekemiseen on riittävä vaikka luvanantajalle ei 
olisi paljastettu mitään siitä mitä hänelle aiotaan tehdä. Koska 
koehenkilö ei kuitenkaan ymmärrä kaikkea hänelle kerrottua, 
tiedon tarjoaminen on kannan mukaan turhaa ajanhukkaa. 
Eetikko voi kuitenkin nähdä tilanteen toisessa valossa. Ellei 
maallikon suostumus koskaan perustu riittävään tietämykseen, 
muut kuin hänen omaan hoitoonsa liittyvät kokeet olisi ehkä 
kokonaan kiellettävä. Välittävän näkemyksen mukaan suostumus 
on pätevä, mikäli se on annettu pakottamatta ja koehenkilöä 
itseään tyydyttävässä määrin tietoisena kokeesta ja sen vaikutuk
sista.

Tasavertaisuuden vaatimus puolestaan kieltää yhden ryhmän 
— kulttuuristen vähemmistöjen, vankien tai varattomien — 
käyttämisen koekaniineina muita hyödyttävien hoitojen kehittä
miseen. Periaate voidaan tulkita joko omaksi säännökseen tai 
pätevän suostumuksen osaksi. Ensimmäisen vaihtoehdon mu
kaan heikommassa asemassa olevia on heidän omasta mielipi
teestään riippumatta suojattava tieteilijöiltä. Toisen tulkinnan 
mukaan jäsenyys mainitunlaisessa ryhmässä on otettava huomi
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oon vain merkkinä siitä, että annettu suostumus saattaa olla 
olosuhteiden sanelema. Tämän vaihtoehdon kannattajat ovat sitä 
mieltä, että olosuhteidenkin sanelema lupa kokeiden tekoon voi 
joissakin tapauksissa olla riittävän vapaa ollakseen eettisessä 
mielessä pätevä.

Eläinkokeiden ja geneettisen tutkimuksen hyväksyttävyys 
edellyttävät varsin toisenlaisten ehtojen toteutumista kuin aikui
silla ihmisillä tehdyt kokeet. Monien eläinkokeiden hyväksy
minen edellyttää selvää käsitystä ihmisen erityisluonteesta 
muuhun eläinkuntaan nähden. Kun esimerkiksi kipua tuottavia 
kokeita ei ihmisille tehdä ilman heidän suostumustaan, elleivät 
ne suoranaisesti liity heidän hoitamiseensa, hiiret, kissat, koirat 
ja apinat saavat usein kärsiä huomattavia kipuja vain palvellak
seen ihmisiä auttavaa lääketiedettä. Geneettisen tutkimuksen 
suurin ongelma taas on sen odotettavissa olevissa seurauksissa. 
Uusien kasvi- ja eläinlajikkeiden kehittämisessä samoin kuin 
inhimillisen perimän säätelyssä on vaaransa, joiden hallinta 
tulisi varmistaa ennen liian pitkälle menevän tutkimuksen salli
mista. Kokonaan oman alueensa muodostavat jo alunpitäen 
vahingollisiksi tarkoitetut lääketieteelliset keksinnöt, kuten 
biologiset aseet.

Ekologinen etiikka

Bioetiikan neljäs osa-alue, ekologinen etiikka, liittyy läheisesti 
tutkimusetiikan ongelmiin mutta ulottuu myös laajempiin, koko 
maapallon elollista luontoa koskeviin kysymyksiin. Siinä missä 
lääketieteen etiikka rajoittuu pohtimaan yksittäisten koe-eläinten 
hyvinvointia tai geneettisen säätelyn erillisiä poliittisesti epäilyt
täviä sovelluksia, ekologinen etiikka tarkastelee kokonaisten 
eläin- ja kasvilajien asemaa luonnossa sekä genetiikan, lääketie
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teen ja kulloinkin vallitsevan ympäristöpolitiikan vaikutusta tuon 
aseman kehitykseen. Erityisesti kysymykset luonnon, ympäris
tön ja ekosysteemien arvosta ja niiden arvon lähteistä ovat 
keskeisiä ekologiselle etiikalle.

Luonnon, eläin- ja kasvilajien, ekosysteemien ja luonnon
muodostumien säilymisestä voidaan ekologisessa etiikassa puhua 
joko välinearvoina tai itseisarvoina. Tavallisimmin suojelu- 
päätökset perustellaan välineellisesti, vedoten siihen, että puo
lustetun hyönteislajin tai harjumaiseman tuhoaminen voi aiheut
taa vahinkoa ihmisille. Tämä vahinko voi olla niin fyysistä, 
psyykkistä kuin esteettistäkin — loukatuksi voi joutua yhtä 
hyvin ihmisen halu säilyttää kauneutta kuin hänen ruumiinsa tai 
mielensä terveys. Mutta monet ekologiset eetikot väittävät, että 
ainakin elävällä luonnolla on välinearvon lisäksi myös itseisar
voa. He ovatkin pyrkineet kehittämään biosentristä eli elämäkes- 
keistä etiikkaa vastakohtana perinteisille teosentrisille eli jumala
keskeisille ja antroposentrisille eli ihmiskeskeisille pohdinnoille.

Ammattieettisten koodien luominen

Bioetiikan lähestymistavoista, samoin kuin sen osa-alueista, 
vanhin on lääkärien omatoiminen ammattieettinen säätely. 
Hippokrateen valasta aina viime vuosisadalle asti parantajan 
roolin yhteiskunnassa määrittelivät lähes yksinomaan lääkintä- 
ammattilaisten omat sisäsyntyiset koodit ja säännöstöt, joissa 
osoitettiin heidän työnsä arvo ja sen vaatimat erityisoikeudet. 
Toisen maailmansodan jälkeen maailman lääkärit ovat yhteisen 
liittonsa kautta laatineet enenevässä määrin myös julistuksia, 
joiden tehtävänä on rajoittaa parantajien toimia yleisten ihmisoi
keuksien nojalla. Tämä kehitys sai alkunsa Nurnbergin oikeu
denkäynnistä, jossa 19.8.1947 langetettiin tuomio kahdelle-
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kymmenellekolmelle saksalaiselle syytetylle — useimmat näistä 
lääkäreitä, jotka olivat osallistuneet epäinhimillisiin ihmisko
keisiin. Oikeudenkäynnissä vahvistettiin kymmenkohtainen 
Nurnbergin säännöstö, joka määrittelee luvallisten ihmiskokei
den ehdot. Samana vuonna perustettiin Maailman Lääkäriliitto, 
joka on 1990-luvun alkuun mennessä esittänyt jo yli 50 erilaista 
eettistä suositusta ja julistusta. Lausuntojen aihepiirit vaihtelevat 
kidutuksesta nyrkkeilyn kautta siirrettävien elinten myyntiin.

Ammattieettisten koodien tehtävä on kaksijakoinen. Toi
saalta ne vakuuttavat ympäröivälle yhteiskunnalle, että ammat
tilaiset ovat ymmärtäneet velvollisuutensa muita kohtaan ja 
ansaitsevat siksi saamansa erikoiskohtelun. Toisaalta ne vies
tittävät ammattikunnan jäsenille yhteenkuuluvuuden tunnetta ja 
tietoisuutta ryhmän etuoikeutetusta roolista yhteisössä. Jälkim
mäinen piirre erottuu luonnollisesti heikommin sellaisten vä
hemmän vaikutusvaltaisten ammattiryhmien kuin hoitajien 
säännöstöistä.

Julkinen päätöksenteko

Lääkintätoimen ja terveydenhuollon laajamittainen laillinen 
säätely on saanut alkunsa kahden viimeksi kuluneen vuosisadan 
aikana. Esimerkiksi abortit kiellettiin monissa maissa ensim
mäistä kertaa laillisesti 1800-luvulla. Tässä asiassa kehitys kävi 
pitkään sallivampaan suuntaan, mutta 1900-luvun lopulle tulta
essa raskauden keskeytyksiin kielteisesti suhtautuvat piirit ovat 
useissa maailman kolkissa jälleen pääsemässä vallalle. Tämän 
vuosisadan alkupuoliskon tyypillistä lääkintälainsäädäntöä edus
tivat lait rotupuhtaudesta, jonka suojelemiseksi kehitettiin muu
allakin kuin natsi-Saksassa perhepoliittisia ohjelmia, sterilisaa- 
tiosäädöksiä ja älyllisesti kehitysvammaisten laitostamissuunni-
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telmiä. Aivan viime aikoina on käyty monia kiistoja eutanasian 
laillistamisesta. Kysymyksessä törmäävät toisiinsa ne epäilyt, 
joita natsien murhaohjelmat luonnollisesti ihmisissä edelleen 
herättävät, ja ne Niirnbergin säännöstön pykälät, joissa koroste
taan ihmisten oman tahdon ja suostumuksen merkitystä heidän 
kohtelunsa perustana.

Bioeettinen lainsäädäntö kattaa nykyään piiriinsä lääkinnän, 
terveydenhuollon ja tieteellisen tutkimuksen lisäksi myös monia 
ympäristöntilaan liittyviä poliittisia ja hallinnollisia kysymyksiä.

Tieteellisten metodien käyttö

Julkisen päätöksenteon perustaksi tarvitaan erityisesti kehitty
neissä hyvinvointivaltioissa luotettavaa tietoa terveydenhuollon 
toiminnasta sekä sen ja muiden yhteiskunnallisten tekijöiden 
vaikutuksesta väestön kuolevuuteen ja sairastuvuuteen. Yhteis
kuntatieteet, kansanterveystiede ja epidemiologia ovatkin kasva
vassa määrin ryhtyneet tuottamaan bioeettisessä päätöksenteossa 
tarvittavia tilastollisia tietoja. Määrällisiä suureita tarkastelevan 
metodiikan lisäksi esimerkiksi hoitotieteen ja psykologian aloilla 
käytetään myös laadullisiksi kutsuttuja menetelmiä parantajan ja 
parannettavan, hoivaajan ja hoivattavan, välisen suhteen inhimil
listen merkityssisältöjen selvittämiseksi. Kummallakin tiedon
hankinnan muodolla on tehtävänsä terveydenhuoltoa koskevan 
päätöksenteon apuvälineenä.

Terveystieteellistä tutkimusta harrastetaan ensisijaisesti 
yliopistoissa ja korkeakouluissa, mutta enemmän tai vähemmän 
tieteellisiä metodeja voidaan hyödyntää myös hallinnollisissa 
selvitystöissä. Puhtaan tieteen ja sen sovellusten ero ei terveyttä 
koskevissa tarkasteluissa ole kovin selvä, ja tuotetun tiedon
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luotettavuus riippuukin tutkijan tai tutkimusryhmän taidoista ja 
luonteesta paremmin kuin heidän työnsä tilaajista tai maksajista.

Filosofiset menetelmät

Akateemisen tutkimuksen kentässä bioetiikan käsitteelliset ja 
normatiiviset ulottuvuudet kuuluvat toiminnan perusteita ja 
oikeutusta tutkivan käytännöllisen filosofian alaan. Filosofien 
tehtäviä bioeettisten ongelmien ratkaisussa ovat keskustelussa ja 
päätösten perusteluissa käytettyjen käsitteiden selkeyttäminen, 
päättelyketjujen takana olevien teorioiden tunnistaminen ja 
luominen sekä esitettyjen käsitteiden ja niiden taustateorioiden 
kriittinen arviointi.

Filosofin työtä käsitteiden ja teorioiden selkeyttäjänä ja 
arvostelijana voidaan valottaa tarkastelemalla joidenkin, ras
kauden keskeytystä kaikissa olosuhteissa vastustavien henki
löiden väitteitä. Usein esitetyn perustelun mukaan abortit voi
daan laissa kieltää sillä perusteella, että jokaisella ihmisellä on 
oikeus elämään. Mutta periaate, jonka mukaan jokaisella ihmi
sellä on oikeus elämään, on moraalisella tasolla epäselvä ja sen 
käyttö aborttia koskevan lainsäädännön perustana voi johtaa 
päättäjiä harhaan. On nimittäin totta, että viattomien, täysijär
kisten ja täysivaltaisten aikuisten ihmisten henkeä pidetään 
useimmiten oikeutetusti suuressa arvossa. Mutta sikiöt eivät ole 
täysivaltaisia, täysijärkisiä yksilöitä eikä niiden elämän arvo 
välttämättä määräydy samalla tavalla kuin jo syntyneiden ihmis
ten. Sitä paitsi sikiöt voivat pelkällä olemassaolollaan uhata 
muiden ihmisten, erityisesti raskaana olevien naisten, henkeä ja 
terveyttä. Koska itsepuolustusta pidetään uhkaavissa tilanteissa 
yleensä ihmisten luovuttamattomana oikeutena, sikiön oikeus 
elämään saattaa joutua joissakin tapauksissa väistymään.
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Bioetiikka on filosofisen tutkimuksen piirissä voimakkaasti 
kasvava ala, jonka tutkimukseen on monissa maissa luotu erityi
siä tieteellisiä keskuksia. Näissä keskuksissa pyritään sovelta
maan erityisesti moraalifilosofien tietämystä lääkinnän, ter
veydenhuollon, tutkimuksen ja ympäristöasioiden eettisiin 
ulottuvuuksiin.
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Luku 2

A b o r t t i , ih m is o ik e u d e t  ja  ih m is a r v o

Matti Häyry

Ilmestyessään vuonna 1986 yhdessä seuraavan kirjoituksen 
kanssa tämä artikkeli sai vastaansa lähes koko silloisen Suo
men lääkintäetiikan harrastajakunnan. Erityistä vastustusta se 
herätti maan tuonaikaisessa ykköseetikossa MartLindqvistis-
sä, jonka näkemyksiä kirjoituskin käsittelee. (Kiista on tosin 
sittemmin moneen kertaan unohdettu.) Abortti ei meillä ole 
juuri tullut vakavan keskustelun kohteeksi 1990-luvulla, mutta 
muualla maailmassa rajoitukset ovat jatkuvasti lisääntymässä.

Syntymä, suvun jatkaminen ja kuolema ovat jokaisessa ihmisyh
teisössä tärkeitä ja väistämättömiä tapahtumia. Ne ovat niin tär
keitä, että jokaisessa yhteisössä niihin liittyy perustavia oikeu
dellisia, moraalisia ja uskonnollisia säädöksiä, odotuksia ja 
uskomuksia. Kun aborttikysymyksessä kaikki kolme asiaa 
yhtyvät, voi helposti kuvitella kuinka tarkasti säädöstelty abortin 
täytyy olla. Tarkastelenkin johdannoksi varsinaiseen esitykseeni 
ensin joitakin aborttikysymyksen alkeita, jotka liittyvät juuri 
abortin säännöstelyyn länsimaisissa nyky-yhteiskunnissa.
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Alkeita: indikaatiot ja politiikat

Lainsäädännössä otetaan — abortin suhteen maltillisissa ja salli
vissa maissa -  huomioon monia erilaisia ns. indikaatioita 
tilanteille, joissa abortti voidaan tehdä. Naista koskevat lääketie
teelliset indikaatiot ovat kyseessä silloin, kun naisen henki tai 
terveys (fyysinen tai psyykkinen) on uhattuna; sikiötä koskevat 
lääketieteelliset indikaatiot puolestaan kattavat ne tapaukset, 
joissa (perinnöllisistä tai ulkoisista syistä) syntyvä lapsi todennä
köisesti olisi (fyysisesti tai psyykkisesti) vammainen. Sosiolää- 
ketieteellisistä indikaatioista voidaan puhua silloin, kun lääketie
teellisiä seurauksia harkittaessa otetaan huomioon myös sosiaa
listen olojen vaikutus; ja puhtaasti sosiaalisista indikaatioista 
silloin, kun sosiaalisten olojen sellaisenaan annetaan vaikuttaa 
päätöksiin. Humanitaariseksi indikaatioksi lasketaan se, että 
raskaus on saanut alkunsa naista kohdanneen oikeudenlouk
kauksen (väkisinmakaamisen tai sukurutsauksen) tuloksena, ja 
muodollisiksi voidaan nimittää sellaisia indikaatioita kuten aikai
sempaa lapsilukua, tietyn rajan alittavaa tai ylittävää ikää ja 
naisen omaa halukkuutta riittävänä aborttiperusteena. Suomen 
laissa hyväksytään puhtaasti lääketieteelliset ja sosiolääketie- 
teelliset indikaatiot laillisen abortin perusteiksi. Vaikka puhtaasti 
sosiaalisen indikaation hyväksyminen saattaisi olla mahdollista 
Suomen lain puitteissa, yleinen käytäntö on tällaisia päätöksiä 
vastaan.1 Huomattakoon lisäksi, että näennäisestä »muodolli
suudestaan» huolimatta lapsiluku ja ikärajat ovat itse asiassa 
sosiolääketieteellisen indikaation yleistäviä laajennuksia.

Perinteisiä aborttipolitiikkoja on kolme: rajoittava, maltil
linen ja  salliva. »Rajoittavan» politiikan kannattajat eivät hyväk
sy muita indikaatioita kuin korkeintaan vakavan uhan naisen 
hengelle, mikäli raskaus viedään loppuun. »Maltillisen» politii
kan kannattajat hyväksyvät osan mahdollisista indikaatioista
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mutta hylkäävät osan -  siten esimerkiksi Suomen lainsäädäntö 
on abortin suhteen »maltillinen». »Sallivan» politiikan kannattajat 
vaativat vapaata aborttia jokaiselle, joka sanoo haluavansa sel
laisen. Neljäs mahdollisuus on liberaali näkemys. »Liberaalin» 
näkemyksen kannattajat vaativat vapaata aborttia jokaiselle, joka 
todella haluaa (tai: tahtoo) sellaisen — ajatus on karkeasti se, 
että halukkuus varmistetaan esimerkiksi asiantuntijahaastatteluin. 
Sisällöllinen ero täysin »sallivaan» näkemykseen ei ole suuren 
suuri, mutta perustelut voivat poiketa »sallivan» näkemyksen 
perusteluista jyrkästikin.

Tilanne suomalaisessa lääkintäetiikassa

Abortin eettisestä statuksesta näyttää vallitsevan melkoinen 
yksimielisyys maamme arvovaltaisimpien lääkintäeetikkojen kes
kuudessa. Abortti hyväksytään nähtävästi nykyään hu
manitaaristen indikaatioiden, erilaisten puhtaasti lääketieteellis
ten indikaatioiden sekä -  korkeintaan — sosiolääketieteellisten 
indikaatioiden perusteella, mutta ei puhtaasti sosiaalisin perus
tein eikä naisen oman valinnan mukaan.2 Näkemykset ovat 
huomattavan lainkuuliaisia, sillä juuri samoilla perusteillahan 
abortti on sallittu Suomen laissa. Tällaista »maltillista» suh
tautumista aborttiin voidaan arvostella kahdelta vastakkaiselta 
suunnalta. Vanhoillisen, »rajoittavan» linjan kannattajat pitävät 
nykyistä suomalaista aborttipolitiikkaa »synnillisenä» ja »suku- 
puolikuria loukkaavana», kun taas täysin vapaata, »sallivaa» 
suhtautumista kannattavat pitävät Suomen lainsäädäntöä »tukah
duttavana» ja naisten »oman ruumiinsa omistusoikeuteen puut
tuvana».

Koska näitä äärinäkemyksiä ei kuitenkaan ole juuri perus
teltu eikä puolustettu suomalaisessa lääkintäeettisessä keskuste
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lussa, en kiinnitä esityksessäni huomiota niihin, vaan keskityn 
mainittuun »maltilliseen» näkemykseen ja sen mielestäni merkit- 
tävimpään kilpailijaan, ns. »liberaaliin» näkemykseen. Jälkim
mäisellä tarkoitan — aiemman luonnehdintani mukaisesti — sel
laista vaihtoehtoa, jonka puitteissa hyväksytään kaikki indikaati
ot naisen omaa valintaa myöten riittäviksi aborttiperusteiksi, 
mutta vaaditaan kuitenkin jonkinlaista hy väksymisorganisaatiota, 
joka varmistaa abortin olevan naisen todellisen ja harkitun 
tahdon mukainen ratkaisu. »Maltillisen» kannan ja »liberaalin» 
kannan vertailu on erityisen mielenkiintoista siksi, että niitä 
kumpaakin voidaan puolustaa yhden ja saman eettisen teorian 
puitteissa. Siten eroa niiden välillä ei tarvitse etsiä tunteeno
maisesti latautuneista moraalipohdinnoista, vaan näkemysten eri
mielisyys voidaan selvittää puolueettomalla maaperällä. Mutta 
minkälaisista näkemyksistä oikeastaan on kysymys ja mikä on 
se eettinen teoria, jonka puitteissa voidaan hyväksyä kaksi 
kokonaan erilaista toimintamallia? Esittelen aluksi lyhyesti 
esimerkkiä käyttäen tarkoittamani teorian ja näytän, kuinka 
»maltilliset» ja »liberaalit» käyttävät sitä, kumpikin oman näke
myksensä perustelemiseen.

Eettisen ratkaisun komponentit

Suomen akateemisen lääkintäetiikan johtava hahmo, apulais
professori Martti Lindqvist esitti Suomen Lääkäriliiton julkai
semassa Lääkintäetiikka-teoksessa joitakin tarkasteluni kannalta
hyvin mielenkiintoisia huomautuksia lääkintäetiikan luonteesta. 
Yksi ratkaisevimpia piirteitä Lindqvistin esityksessä on toimin
nan seurausten korostaminen moraaliarvioinneissa. Seuraavassa 
lainauksessa Lindqvist esittää tämän lähtökohtansa:
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»Usein on katsottu, että toiminnan eettisyys on ennen kaik
kea motiivista riippuva (ns. Ainakin
ammattietiikan kannalta tämä on virheellinen korostus. 
Mikäli yleensä voidaan painottaa eri osatekijöitä, etusijalle 
on asetettava toiminnan lopputulos (seurausetiikka). Näin 
on siitäkin huolimatta, etteivät tarkoitus tai lopputulos suin
kaan pyhitä alhaisia motiiveita tai vääriä keinoja.»3

Seurausten korostaminen merkitsee sitä, että toimintansa moraa
lisuutta ajatteleva lääkäri joutuu erottamaan toisistaan toimintan
sa päämäärän  ja keinot tuohon päämäärään pääsemiseksi. 
Hänenhän on tiedettävä toisaalta mitä hän toiminnallaan tavoitte- 
lee ja toisaalta miten hän parhaiten saavuttaa tavoitteensa. 
Lindqvistiä seuraten voimme nimittää päämäärään liittyvää osaa 
eettisen ratkaisun arvokomponentiksi ja keinoihin liittyvää osaa 
eettisen ratkaisun tiedolliseksi ko.4 Seuraavat Lind
qvistin omat esimerkit valottavat, miten eettinen ratkaisu voi 
hänen mukaansa olla virheellinen kahdella eri tavalla:

»Sotilastehtävissä toimiva lääkäri kutsutaan tilanteeseen, 
missä sotilasvangilta pyritään saamaan tärkeitä tietoja. Lää
käri auttaa tässä tilanteessa soveltaen erilaisia lääketie
teellisiä menetelmiä, jotta tiedot saataisiin. Kulttuurissamme 
yleisesti hyväksyttyjen käsitysten mukaan lääkäri toimii täl
löin epäeettisesti, vaikka hän käyttääkin ammattitaitoaan ja 
-tietojaan tehokkaasti hyväkseen. Hänen katsotaan rikkovan 
keskeisenä pidettyjä eettisiä arvoja.»

»Potilas valittaa sietämätöntä päänsärkyä ja kertoo ajoittain 
saamistaan tajuttomuuskohtauksista. Lääkäri tutkii hänet ru
tiininomaisesti ja määrää hänelle voimakkaita kipulääkkeitä. 
Potilas kuitenkin menehtyy kotonaan aivokasvaimeen.
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Lääkärin toiminnan epäeettisyys johtuu siitä, ettei hän ole 
diagnoosissaan soveltanut oikeaa tietoa, jonka omaamista 
häneltä olisi perustellusti voitu edellyttää.»5

Lääkärin on siis Lindqvistin teorian mukaan tiedettävä mikä on 
eettisesti arvokasta ja kuinka sitä edistetään. Näiden tietojensa 
mukaisesti toimiessaan lääkäri toimii eettisesti oikein.

Lindqvistin teoria on luonnollisesti avoin monenlaisille tul
kinnoille sen mukaan, mitä pidetään arvokkaana. »Maltillisen» 
ja »liberaalin» aborttinäkemyksen erottamiseen ei kuitenkaan 
tarvita arvoerimielisyyksiä. Kumpikin voidaan palauttaa ih
misarvoon perustuvaan ihmisoikeuden vaatimukseen, jonka 
Lindqvistkin mainitsee lääkintäetiikan määritelmänsä yhteydes
sä:

»Etiikan keskipisteessä on kysymys ihmisen perusoikeuksi
en vaalimisesta ja toteuttamisesta.»6

»Maltillisen» näkemyksen kannattaja voi Lindqvistin arvopre- 
missiin vedoten argumentoida seuraavasti:

— Jokainen ihmiselämä on arvokas, joten ihmisiä ei saa tap
paa, ainakaan ellei sitä tehdä jonkin vielä ihmishenkeä 
arvokkaamman päämäärän saavuttamiseksi. Aborttiratkai- 
sussa ovat vastakkain toisaalta sikiön henki ja toisaalta 
raskaana olevan naisen henki, terveys, taloudellinen ja sosi
aalinen asema tai valinnanvapaus. Elleivät naisen henki tai 
terveys ole kyseessä, ei tavallisesti ole oikein tappaa si
kiötä.7 Siten abortti voidaan hyväksyä lääketieteellisen tai 
korkeintaan sosiolääketieteellisen indikaation perusteella, 
mutta ei muuten.
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Vastaavasti kuitenkin »liberaalin» näkemyksen kannattaja voi 
argumentoida seuraavasti:

— Jokaisella ihmisellä on oikeus itse valita tekonsa, etenkin 
kun kyseessä on siitä päättäminen, mitä hänen omassa 
ruumiissaan tapahtuu. Aborttiratkaisussa nainen haluaa 
poistaa ruumiistaan jotakin sellaista, jonka hän ei enää 
halua olevan siellä. Koska abortti ei haittaa mainittavasti 
ketään, sen tulisi olla sallittu aina kun nainen itse todella 
haluaa sitä.8

Näin sama »ihmisoikeuksien vaaliminen» näyttää tuottavan kaksi 
keskenään ristiriitaista eettistä ratkaisua. Kun toisen mukaan 
abortti on sallittu ja toisen mukaan ei, jompikumpi on mitä 
ilmeisimmin väärässä. Mutta kumpi?

»Maltillisen» ja »liberaalin» näkemyksen ero on, kuten 
edellisistä argumenteista näkyy, »tiedollisessa komponentissa». 
Kysymys on perimmältään siitä, onko sikiö eettisesti relevantilla 
tavalla ihminen vai ei. Jos nimittäin sikiöllä on ihmisoikeuksia 
tai ihmisarvoa, sen elämä on epäilemättä asetettava naisen 
valinnanvapauden edelle, ja abortti on siten joskus kiellettävä. 
Mutta toisaalta, jos sikiöllä ei ole ihmisoikeuksia tai ihmisarvoa, 
sillä tuskin on millään muullakaan perusteella naisesta riippuma
tonta oikeutta elämään. Niin kauan kuin raskaana oleva nainen 
haluaa pitää tulevan (terveen) lapsensa, abortti jonkun muun 
tahdosta ei tietenkään ole oikeutettu, mutta jos nainen haluaa 
poistaa sisästään jotakin, jolla ei ole oikeuksia tai arvoa ih
misenä, häntä tuskin pitäisi siitä estää. Ratkaiseva kysymys 
kuuluu siis: onko sikiö eettisesti relevantissa mielessä ihminen?
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Ihmisyydestä, ihmisoikeuksista ja ihmisarvosta

»Eettisesti relevantin ihmisyyden» määrittely on vaikeaa, ja 
joskus kysymys yritetäänkin aborttikeskustelussa sivuuttaa puhu
malla vain sikiön biologisesta ainutlaatuisuudesta. Lyhyt tarkas
telu riittänee osoittamaan, että ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa on 
etsittävä muualta kuin yksilön geeneistä.

Teologit, oikeusoppineet ja lääkäritkin huomauttavat joskus, 
että hedelmöityksen Jhetkestä lähtien ihminen on geneettisesti 
ainutkertainen, toistumaton j k s i lö ,ja väittävät, että juuri uniik
kina yksilönä sikiöllä on oikeus elää ja oikeus syntyä.9 Tällai
nen näkemys on kuitenkin hyvin ongelmallinen. »Yksilöllisyys» 
tai »yksilöys» ei nimittäin ole mikään arvo sinänsä. Esimerkiksi 
jokainen lehmä, jonka lihaksia me hyvällä ruokahalulla purek
simme ateriallamme, on eläessään ollut ainutkertainen yksilö, 
mutta silti se on tapettu — ja saatu tappaa. Homo lajiin
kuuluva tsygootti eroaa kieltämättä saman ikäisestä lehmästä 
kromosomirakenteeltaan, mutta on vaikeaa kuvitella, mikä juuri 
ihmisen kromosomirakenteessa antaisi koko lajille erityisoi
keuksia. Elävillä, maailmassa erillisinä olentoina olemassaole
villa ihmisillä on kieltämättä muiden ihmisten silmissä eri
koisasema eläinten joukossa, mutta se johtuu yhteisistä koke
muksista, itsetajuisuudesta, kielestä ja yhteisöstä -  ei kro
mosomeista. Pelkästä biologisesta ainutkertaisuudesta ei seuraa 
kantajalleen minkäänlaisia moraalisia oikeuksia.

Yksilöllisyysargumenttiin liittyvä yleisempi ongelma on se, 
että sikiön oikeuksista puhuminen ei itse asiassa lainkaan kuulu 
»maltillisen» näkemyksen perusteluihin. Jos nimittäin sikiöllä 
olisi ihmisen oikeus elämään, sitä tuskin saisi tappaa pelkästään 
naisen terveyden säilyttämiseksi. Nainen ja sikiö olisivat abortti- 
päätöstä tehtäessä vastakkain samanveroisina, ja mikäli vain 
toisella olisi mahdollisuus jäädä henkiin, pelastettava olisi



24

tasapuolisuuden nimissä ratkaistava puolueettomasti, vaikkapa 
arvalla.10 »Maltillisen» näkemyksen kannattaja ajattelee toden
näköisesti, että sikiöllä on »vähemmän oikeuksia» kuin naisel
la.11 Mutta oikeuksien vertailu on tässä yhteydessä varsin 
epäilyttävää — jos sikiön oletettu oikeus elämään riippuu vaik
kapa naisen terveydentilasta, kyseessä ei yksinkertaisesti näytä 
olevan mikään ait& ihmisoikeus. Toisaalta, jos sikiön oikeutta 
elämään pidetään ehdottomana, päädytään »maltillisen» sijasta 
»rajoittavaan» kantaan. Silloin jopa kierukka ehkäisyvälineenä 
tulisi kieltää, koska se tappaa hedelmöityneitä munasoluja estä
mällä niitä kiinnittymästä kohdun seinämään.12 Siten sikiön 
oikeuksista puhuminen on oikeastaan ristiriidassa koko »maltilli
sen» aborttinäkemyksen kanssa, ja niinpä onkin luontevampaa 
palata sellaisen eettisen teorian puitteisiin, joka puhuu arvoista.

»Maltillisessa» näkemyksessä hyväksytään vain humanitaa
riset, lääketieteelliset ja sosiolääketieteelliset indikaatiot, joten 
voidaan päätellä, että sikiön elämä on sen mukaan arvoltaan pie
nempi kuin naisen henki ja terveys, mutta suurempi kuin naisen 
valinnanvapaus, taloudellinen toimeentulo tai sosiaalinen selviy
tyminen. Tämä sikiön arvo voi periaatteessa perustua joko 
muiden ihmisten arvostuksiin tai sikiön omaan ihmisarvoon. 
Mikäli raskaana oleva nainen haluaa aborttia,- on ilmeistä, ettei 
hän arvosta sikiötä riittävästi sen hengissä pitämiseksi. Ja on 
luonnollista ajatella, että ellei sikiöllä ole itseisarvoa, muiden 
asiaan liittyvien henkilöiden mielipiteet eivät voi ylittää naisen 
omaa ratkaisua.13 Siten, jos jokin estää abortin, sen on oltava 
sikiön oma ihmisarvo. Mutta onko sikiöllä sellaista?
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Sikiöt eivät ole ihmisiä...

Palaan taas sivupolkujen jälkeen Martti Lindqvistin eettisen 
teorian piiriin. Lindqvist korostaa ihmisen keskeisyyttä lääkin- 
täetiikassa ja luettelee seuraavat mielestään eettisen ihmiskäsi
tyksen kannalta tärkeimmät piirteet:

(1) Ihminen on ainakin tietyissä rajoissa vapaa olento, 
jota voidaan pitää vastuullisena tekemistään valin
noista.

(2) Ihminen on sosiaalinen olento, jolle kuuluu omassa 
yhteisössään sekä tiettyjä oikeuksia että tiettyjä vel
vollisuuksia.

(3) Ihminen on yksilöllinen ja ainutlaatuinen olento, jota 
leimaa itsetajuisuus.

(4) Elollisen luonnon osana ihminen on riippuvainen sen 
perusprosesseista.14

Lindqvistin johtopäätöstä ihmisoikeuksien loukkaamattomuu
desta15 sen paremmin kuin hänen oletuksiaan ihmisluonnosta
kaan ei ole mitään syytä asettaa kyseenalaiseksi. Ihminen on 
epäilemättä vapaa, sosiaalinen, itsetajuinen luonnon osa, jota 
lääkärin on työssään suojattava ja kunnioitettava. Mutta toisaalta 
on sanomattakin selvää, etteivät nämä ihmistä koskevat tarkaste
lut sellaisinaan koske lainkaan sikiöitä. Sikiöt eivät ole vapaita 
eivätkä vastuullisia olentoja (ks. edellä kohta 1), eivät sosiaali
sia olentoja (kohta 2) eivätkä itsetajuisia (kohta 3). Sanalla sa
noen, sikiöt eivät ole Lindqvistin määritelmän mukaisia ihmisiä. 
Siten niillä ei myöskään itsestään selvästi ole ihmisoikeuksia
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eikä ihmisarvoa. Ja kuten aiemmista tarkasteluistani on käynyt 
ilmi, sikiön ihmisarvo olisi ainoa asia, jolla voitaisiin perustella 
naisen tahdon vastainen toiminta aborttikysymyksessä — ellei 
sitten haluta jostain syystä kieltää kokonaan naisilta oikeutta 
toimia vapaasti omien valintojensa mukaan. Mutta kuinka 
sikiöille voitaisiin lunastaa ihmisarvo siitä huolimatta, että ne 
eivät ole relevantissa mielessä ihmisiä?

Perinteisessä kristillisessä moraalifilosofiassa sikiön ihmi
syyden ongelma ratkaistaan erottamalla toisistaan se, mitä olio 
on aktuaalisesti, ja se, mitä olio on potentiaalisesti. Ihmisoikeu
det ja ihmisarvo kuuluvat kristillisen tradition mukaan sikiölle 
potentiaalisena ihmisenä — tai potentiaalisena persoonana, 
kuten nykyään sanotaan biologisen ihmisyyden erottamiseksi 
asiasta.16 Ongelmana tässä näkemyksessä on kuitenkin se, että 
oli kysymys sitten mistä tahansa oliosta, potentiaalisella oliolla 
ei välttämättä ole aktuaalisen olion eettisiä ominaisuuksia. 
Yksinkertaisen vastaesimerkin tarjoaa huomautus Englannin 
kruununprinssi Charlesista ja hänen oikeuksistaan: Charles on 
tunnetusti potentiaalinen Englannin kuningas, mutta hänellä ei 
suinkaan sen perusteella ole Englannin kuninkaan oikeuksia.17 
Kysymys on melko pitkälle siitä kuinka sikiön »potentiaalinen 
ihmisyys» ymmärretään. Jos yksinkertaisesti ajatellaan — kuten 
prinssi Charlesin tapauksessa — että potentiaalinen A on olio, 
joka ei vielä ole A, mutta josta voi tulla A tiettyjen olosuhteiden 
vallitessa, potentiaalisella oliolla ei selvästikään ole aktuaalisen 
olion eettisiä ominaisuuksia.18 Jokaisella munasolun ja siittiön 
muodostamalla soluparillahan olisi »tiettyjen olosuhteiden valli
tessa» mahdollisuus kehittyä ihmiseksi, eikä kukaan kai sentään 
menisi väittämään, että kaikilla mahdollisilla sukusolupareilla on 
oikeus elämään? Sikiön arvon puolustamiseksi olisi löydettävä 
kokonaan toisenlainen näkemys potentiaalisuudesta, mutta sel
laista ei ole aborttikeskustelussa toistaiseksi esitetty. Siten



27

voitaneen olettaa, että ihmisyys ei tee sikiöstä eettisesti rele
vantissa mielessä ihmistä, eikä sikiöllä siten ole omia ihmisoi
keuksia eikä riippumatonta ihmisarvoa.

...mutta naiset ovat

Voimme nyt palata alkuperäiseen kysymykseemme — »maltil
lisen» ja »liberaalin» aborttinäkemyksen keskinäiseen väliensel
vittelyyn. »Maltillinen» argumentti voidaan tiivistää seuraavaan 
kaavamaiseen muotoon:

(AP) Ihmisten tappaminen on väärin (sillä se loukkaa 
heidän ihmisoikeuksiaan ja ihmisarvoaan).

(TP) Sikiöt ovat ihmisiä (ihmisoikeuksien ja ihmisarvon 
kannalta relevantissa mielessä).

(JP) Siten sikiöiden tappaminen on väärin.

Johtopäätöksen (JP) on oltava eettisesti virheellinen -  jopa 
»maltillista» aborttilinjaa kannattavien lääkintäeetikkojemme 
mielestä. Arvopremissi (AP) on tosin moitteeton, mutta tieto- 
premissi (TP) on virheellinen -  ainakin Martti Lindqvistin 
sinänsä järkeväntuntuisen ihmiskäsityksen mukaan. Sikiöthän 
eivät ole eettisessä mielessä ihmisiä. »Maltillinen» aborttikanta 
on siten — annetuilla premisseillä — eettisesti väärä ratkaisu, ja 
katseet onkin käännettävä »liberaaliin» näkemykseen.

»Liberaali» näkemys korostaa, että elämisen oikeuden ohella 
ihmisellä on tietyissä rajoissa oikeus vapaaseen päätöksentekoon 
omissa asioissaan. Mikäli hän ei vahingoita itseään tai muita 
ihmisiä, hänen tulisi antaa toimia itse valitsemallaan tavalla.19
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Muussa tapauksessa hänen ihmisoikeuksiaan ja ihmisarvoaan 
loukataan.

Aborttikysymykseen sovellettuna »liberaali» näkemys voi
daan tiivistää vaikkapa seuraavaan muotoon:

(AP’) Ihmisten valintoihin puuttuminen on — tietyissä ra
joissa — väärin (sillä se loukkaa heidän ihmisoi
keuksiaan ja ihmisarvoaan).

(TP’) Naiset ovat ihmisiä (ihmisoikeuksien ja ihmisarvon 
kannalta relevantissa mielessä).

(JP’) Siten naisten valintoihin — ml. aborttivalintoihin — 
puuttuminen on väärin.

Arvopremissi (AP’) on perustaltaan sama kuin edellisessäkin 
argumentissa, joten se lienee hyväksyttävissä. Jos nainen todella 
haluaa aborttia, kuten olen esityksessäni edellyttänyt, hän ei 
vahingoita itseään aborttipäätöksellä. Hän ei myöskään vahin
goita muita ihmisiä: sikiötä ei edeltävän valossa tarvitse ottaa 
huomioon lainkaan eikä abortti vahingoita muita ihmisiä. Kor
keintaan, jos esimerkiksi potentiaalinen isä on toivonut lasta, 
nainen jättää hyödyttämättä häntä valitsemalla abortin.20 Mutta 
vaikka toisia ihmisiä ei saa vahingoittaa, heitä ei yleisten toi- 
mintanormiemme mukaan myöskään tarvitse hyödyttää oman 
hyvinvoinnin uhalla. Siten naisia ei voida oikeutetusti vaatia 
alistumaan miestensä oikkuihin, elleivät he itse halua saada 
lasta.

Kun arvopremissi (AP’) näyttää olevan pätevä, ainoaksi 
tavaksi torjua »liberaali» näkemys näyttää jäävän tietopremissin 
(TP’) kyseenalaistaminen. Ehkäpä joku »liberaalin» näkemyksen 
vastustaja tarttuukin vielä joskus asiaan ja todistaa, että naiset
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eivät ainakaan aborttiratkaisua tehdessään ole eettisessä mielessä 
ihmisiä. Vain sellaisella todistuksella voidaan nimittäin osoittaa 
nykyisen aborttilainsäädäntömme ja siihen perustuvan lääke
tieteellisen käytännön eettinen oikeutus.
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Luku 3

A k t iiv is e n  e u t a n a s ia n  o ik e u t u s

Heta Häyry

Artikkeli aloitti ilmestyttyään heinäkuussa 1986 ensin Uudessa 
Suomessa, sittemmin muissakin tiedotusvälineissä, pitkän 
keskustelun eutanasian määrittelystä ja  oikeutuksesta. Eniten 
keskusteluun osallistuneita kiusasi se edelleen paikkansa pitävä 
väite, että potilaiden kuoleman tietoista jouduttamista harjoite
taan passiivisesti ja  epäsuorasti joka päivä Suomenkin sairaa
loissa.

Lääketieteen nopea kehitys on yhdessä elämäntavan muutoksen 
kanssa johtanut viime vuosikymmenien aikana siihen, että länsi
maiset ihmiset yhä harvemmin kuolevat muualla kuin sairaalas
sa, lääkintähenkilöstön tarkassa valvonnassa. Sekä lääkärin 
ammattietiikka että yleisön odotukset suuntautuvat luonnollisesti 
pääasiassa elämää suojaaviin ja säilyttäviin toimenpiteisiin, joten 
potilaan kuolema on väistämättömyydestään huolimatta aina 
jossain mielessä tappio häntä hoitaneille. Kuitenkin on myös 
tapauksia, joissa nopea kuolema lakkaa olemasta pahin mahdol
lisuus -  tapauksia, joissa kuolema muuttuu pelätystä vastusta
jasta odotetuksi ystäväksi. Suuren yleisön odotukset lääkintähen- 
kilöstöä kohtaan ovat tällaisissa tilanteissa ristiriitaisia. Toisaalta 
odotetaan parantajien hoitavan toivottomasti sairaat potilaansa
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rauhallisesti ja tuskattomasti yli rajan, toisaalta taas pelätään 
antaa kenellekään laillista valtaa jouduttaa vastuullaan olevien 
ihmisten kuolemaa.

Odotusten ristipaine kohdistuu voimakkaimmin niihin 
lääkäreihin, jotka teho-osastoilla ja muualla joutuvat jatkuvasti 
tekemisiin kuolevien potilaiden kanssa. He ovatkin — ymmär
rettävästi — kehittäneet ja antaneet lääkintöhallinnon kehittää 
tietynlaisen eettis-lääketieteellisen uuskielen. Tässä kielessä on 
mahdollista puhua potilaiden antamisesta kuolla ja jopa tappami
sesta mainitsematta näitä nimenomaisia sanoja, jotka ilmeisesti 
näyttävät viittaavan laittomiin toimiin ja yleisön vastalauseita 
herättäviin asioihin. Niiden sijasta käytetään sellaisia käsitteitä 
kuin »terminaalihoito», »kuolinhoito», »erityisistä toimenpiteistä 
luopuminen» ja »kipujen riittävä lievittäminen». Mutta asiat 
eivät luonnollisesti muutu miksikään siitä, että niille annetaan 
uusia nimiä.

Käsitykseni on, että lääkintähenkilöstön nykyinen salaileva 
asenne hoidon ja kuoleman suhteeseen on kiusallinen kaikille 
asianosaisille. Vain avoin keskustelu sairaalassa kuolemiseen 
liittyvistä asioista voi vakuuttaa maallikotkin siitä, minkä asian
tuntijat jo tietävät — että Suomessa potilaat joutuvat harvoin 
kärsimään tarpeettomasti silloin, kun he jo itse haluavat kuolla. 
Ja vain avoin keskustelu voi vapauttaa lääkärit toimimaan yhä 
selvemmin potilaan itsensä toivomalla tavalla, tarvitsematta 
laillisten sanktioiden pelossa turvautua peiteltyyn puheeseen ja 
rajoitettuihin toimenpiteisiin.

Nähdäkseni eutanasian käsite kelpaa mainiosti keskustelun 
lähtökohdaksi. Seuraavassa pyrinkin selvittämään joitakin eu
tanasiaan liittyviä väärinkäsityksiä ja sekaannuksia viimeai
kaisessa suomalaisessa keskustelussa. Argumentaationi voi 
paikoin vaikuttaa aggressiiviselta, mutta tarkoitukseni ei todella
kaan ole hyökätä ketään, kaikkein vähiten kuolevien hoidosta
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vastaavia lääkäreitä, vastaan. Päinvastoin, juuri heidän työnsä 
perusteiden selvittämiseksi avointa keskustelua tarvitaan.

Lähtökohta

Aion tarkastelussani esittää ja täsmentää kaksi eutanasiaa kos
kevaa väitettä sekä perustella niitä. Väitteet ovat:

(i) Jokainen suomalainen lääkäri ja lääkintäeetikko hy
väksyy passiivisen eutanasian.

(ii) Jos hyväksyy passiivisen eutanasian, ei ole mitään 
eettisesti perusteltua syytä kieltäytyä hyväksymästä 
myös aktiivista eutanasiaa.

Mikäli pystyn osoittamaan, että nämä väitteeni ovat tosia, kol
mas totuus seuraa niistä loogisesti:

(iii) Kellään suomalaisella lääkärillä tai lääkintäeetikolla 
ei ole mitään eettisesti perusteltua syytä kieltäytyä 
hyväksymästä aktiivista eutanasiaa.

Väitteet (i) ja (ii) saattavat kuulostaa yllättäviltä sen korvissa, 
joka tuntee suomalaista ja kansainvälistä lääkintäeettistä keskus
telua eutanasiasta. Oikeastaan kukaan ei Suomessa myönnä 
hyväksyvänsä passiivista eutanasiaa, ja toisaalta passiivinen ja 
aktiivinen eutanasia erotetaan jyrkästi toisistaan, eivätkä nekään, 
jotka hyväksyvät edellisen, yleensä halua hyväksyä jälkimmäis
tä. Mutta uskoakseni nämä asenteet ja erottelut perustuvat 
käsitteellisiin sekaannuksiin ja virheellisiin eettisiin päättelyihin. 
Itse asiassa suomalaiset lääkärit ja lääkintäeetikot hyväksyvät



36

passiivisen eutanasian, vaikka eivät uskallakaan kutsua sitä 
oikealla nimellään, ja itse asiassa passiivisen ja aktiivisen eu
tanasian ero on heidän omien toimintaperiaatteidensa valossa 
eettisesti irrelevantti. Aloitan tarkasteluni eutanasian määrittelyl
lä ja sen eri muotojen erottamisella. Näiden alkutarkastelujen 
jälkeen tutkin väitteen (i) totuusarvoa suomalaisen lääkintäeetti- 
sen keskustelun valossa sekä esitän joitakin perusteluita väitteen 
(ii) totuudelle.

Eutanasian määrittely

Sanan eutanasia kreikkalainen kantasana euthanatos muodostuu 
kahdesta osasta: alkuosan eu merkityksiä ovat »hyvä», »helppo» 
ja »hyvin», loppuosa thanatos merkitsee »kuolemaa». Nykyaikai
sen lääketieteellisen eutanasian määrittelyssä voidaan ottaa 
huomioon neljä tämän etymologian tarjoamaa vihjettä. Ensinnä
kin »hyvän» kuoleman on viitattava siihen, että kuolema on 
elämää parempi vaihtoehto kuolevalle itselleen. Tavallisesti 
elämä on arvokas asia ihmiselle, mutta kuten lääkintäammatti- 
laiset hyvin tietävät, joissakin tilanteissa elämä voi silti muuttua 
kuolemaakin pahemmaksi. Yleisesti ilmaisten elämä voi olla 
paha asia ihmiselle ainakin, jos hänellä ei ole mitään toivottavaa 
tulevaisuudelta, hänellä ei ole mahdollisuutta tyydyttää edes 
perustavimpia tarpeitaan ja hänen elämänsä on vielä kärsimyk
sen täyttämää.1 Toisaalta voidaan päätellä, että jos ihminen itse 
haluaa ehdottomasti, vakaasti ja harkitusti kuolla, hänen kuole
mansa on parempi asia kuin hänen elämänsä.2

Toinen etymologian antama vihje on, että kuolintavan on 
oltava olosuhteet huomioon ottaen kuolevalle itselleen mahdol
lisimman helppo tai armelias. Kolmanneksi eutanasiaan liittyy 
potilaan kuolema. Siten esimerkiksi aivokuolleiden irrottaminen
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vegetatiivisia toimintoja ylläpitävistä koneista ei kuulu eutanasi
an piiriin. (Niissä maissa, joissa aivokuolemaa ei ole hyväksytty 
kuolemaksi, tuhlataan epäilemättä paljon aikaa pohtimalla, onko 
eettisesti oikein irrottaa ruumis biologista elämää säilyttävistä 
koneista vai ei.) Ja vielä neljänneksi, eutanasian »hyvä ja help
po» kuolema on jotenkin inhimillisesti aiheutettava joko teke
mällä jotakin tai jättämällä jotakin tekemättä.

Seuraavassa määritelmässä on kaikki luettelemani seikat 
pyritty ottamaan huomioon:

Eutanasia on kyseessä silloin, kun perusteellisen harkinnan 
tuloksena ihminen tapetaan tai hänen annetaan kuolla 
mahdollisimman tuskattomasti tilanteessa, jo ssa  kuolema on 
hänelle itselleen paremminkin hyvä kuin paha

Tämä määritelmä sulkee, se todettakoon, tarkastelun ulkopuolel
le joitakin eutanasia-sanan käyttötapoja. Se ei kata sellaisia 
»rotuhygieenisiä» tai »yhteisön tehokkuutta edistäviä» käytäntöjä 
kuin juutalaisten tappamista aikanaan Saksassa tai vanhusten 
jättämistä kuolemaan ankarina talvina eskimoiden keskuudessa. 
Nämä eutanasiaksi joskus nimitetyt asiat eivät todennäköisesti 
tarjoa uhreilleen kuolemaa, joka olisi »elämää parempi vaih
toehto» heille itselleen.4 Toisaalta kotona, taistelukentillä ja 
onnettomuuspaikoilla tehtävät »armomurhat» tai »laupeussurmat» 
jäävät määritelmän mukaan tarkastelun ulkopuolelle, sillä ne 
täyttänevät peräti harvoin »perusteellisen harkinnan» ehdon. 
Myös sairaalassa esimerkiksi sääli tai kyllästyminen valituksiin 
voi ohittaa määritelmääni sopimattomalla tavalla rauhallisen 
harkinnan. Axel Munthe kuvaa romaanissaan Huvila meren 
rannalla5 sääliin ja kauhuun perustuvan armomurhan pa- 

riisilaissairaalassa, josta vesikauhuisten venäläisten talonpoikien 
valitus kuuluu korttelien päähän. Eutanasian määritelmäni ei
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välttämättä sovi tällaisiinkaan tapauksiin. Nähdäkseni se kuiten
kin sopii siihen, mihin sen pitääkin sopia: tarkasti valvotuissa 
lääkinnällisissä tilanteissa tapahtuvaan potilaan kuoleman aiheut
tamiseen joko toiminnalla (aktilla) tai toimimattomuudella 
(omissiolla).

Eutanasian muodot

»Lääkinnällisen eutanasian» piirissä voidaan erottaa monia osit
tain toisensa poissulkevia muotoja. Tärkeimpiä ja käytetyimpiä 
jakoperusteita ovat ensinnäkin erot siinä mitä potilas itse haluaa 
ja tahtoo, sekä toiseksi erot siinä minkälaisia toimenpiteitä 
hoitohenkilöstö joutuu tekemään tai jättämään tekemättä kuole
man aiheuttamiseksi. Tarkastelen ensin potilaan toiveita, sitten 
henkilökunnan toimenpiteitä.

Eutanasia voidaan tehdä joko potilaan suostumuksella tai 
ilman sitä.6 Potilaan suostumuksella tehtyä eutanasiaa voidaan 
nimittää vapaaehtoiseksi tai tahdonalaiseksi (voluntary). Ilman 
suostumusta tehty eutanasia puolestaan jakaantuu kahteen vaih
toehtoon. Jos potilas on nimenomaan ilmaissut tahtovansa elää 
tai hän haluaisi elää vaikka kukaan ei ole kysynyt sitä häneltä, 
on kyseessä tahdonvastainen (involuntary) eutanasia. Toisaalta 
jos potilaalla ei ole lainkaan haluja eikä tahtomuksia tai niistä ei 
ole mahdollista saada tietoa, on kyseessä tahdoton (nonvolunta- 
ry) eutanasia.7 Tahdoton eutanasia voidaan edelleen luontevasti 
jakaa kolmeen alakohtaan sen mukaan, tiedetäänkö potilaan 
aikaisemmasta tai mahdollisesta nykyisestä mielipiteestä edes 
jotakin. Kaiken kaikkiaan tiedot tai uskomukset potilaan halusta 
elää tai kuolla jakaantuvat seuraaviin viiteen luokkaan8:

(1) Tiedetään varmasti, että potilas haluaa elää.
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(2) On perusteltua olettaa, että potilas haluaa elää.

(3) Ei ole perusteltua olettaa potilaan haluista elämänsä 
ja kuolemansa suhteen mitään.

(4) On perusteltua olettaa, että potilas haluaa kuolla.

(5) Tiedetään varmasti, että potilas haluaa kuolla.

Lääkärit eivät ehkä aina halua panna paljoakaan painoa potilai
densa kuolintoiveille, mutta jotakin vaikutusta niillä toki on 
oltava.9 Oletan jatkossa yksinkertaisuuden vuoksi, että kohta 
(5) toteutuu ja että tiedämme varmasti potilaamme haluavan 
kuolla. Rajoitan siten tarkasteluni yksinomaan selviin vapaa
ehtoisen eli tahdonalaisen eutanasian tapauksiin.

Sen perusteella, minkälaisia toimenpiteitä hoitohenkilö
kunnalta vaaditaan potilaan kuoleman aiheuttamiseksi, eutanasia 
jaetaan »aktiiviseen ja passiiviseen»/tai »positiiviseen ja negatii
viseen» tai »suoraan ja epäsuoraan».10 Ajatus näissä kaikissa 
jaoissa lienee karkeasti se, että potilas joko »tapetaan» tai hänen 
»annetaan kuolla». Nämä jaot ovat kuitenkin enemmän tai 
vähemmän epäselviä, joten on parempi pyrkiä rakentamaan tuo 
tärkeä ero mahdollisimman perustavista elementeistä.11 Seu- 
raava Jonathan Gloverin esittämä luettelo ilmaisee viisi tärkeintä 
toiminta- tai toimimattomuusvaihtoehtoa eutanasiaa harkittaes-

Tehdään kaikki mahdollinen potilaan elämän säilyt
tämiseksi.

Tehdään kaikki »tavanomainen» potilaan elämän säi
lyttämiseksi, mutta ei käytetä »erityisiä» keinoja.

(A)

(B)



40

(C) Ei tapeta potilasta, mutta ei myöskään tehdä mitään 
hänen elämänsä säilyttämiseksi.

(D) Tehdään jotakin, jonka ennaltanähty seuraus on po
tilaan kuolema, vaikkei aikomus olekaan tappaa hän
tä.

(E) Tapetaan potilas harkitusti.

Kohta (A) voidaan jättää tarkastelun ulkopuolelle, sillä jos poti
las haluaa kuolla — kuten edellä oletin — kyseessä ei ole eu
tanasia vaan dystanasia — paha kuolema. Kohdat (B) ja (C) 
muodostavat oman ryhmänsä, josta käytän jatkossa nimitystä 
»passiivinen eutanasia». Samoin kohdat (D) ja (E) muodostavat 
kokonaisuuden, jota nimitän jatkossa »aktiiviseksi eutanasiaksi». 
Juuri näitä kahta ryhmää tai kokonaisuutta koskevat myös 
johdantokappaleen väitteeni, joiden mukaan toisaalta kaikki 
hyväksyvät passiivisen eutanasian ja toisaalta aktiivisen ja 
passiivisen eutanasian välillä ei ole eettisesti merkittävää eroa. 
Siirrynkin nyt tarkastelemaan edellisen väitteeni totuutta.

Passiivinen eutanasia — lääkinnän arkipäivää

Hyväksyykö jokainen suomalainen lääkäri ja lääkintäeetikko to
della passiivisen eutanasian? Aloitan vastaukseni parilla rajoi
tuksella. Ensinnäkin keskityn edellä mainitun luokituksen koh
taan (B) ja puhun siis sellaisesta kuoleman aiheuttamisesta, jossa 
tehdään »tavanomaisia» (ordinaarisia) hoitotoimenpiteitä, mutta 
ei »erityisiä» (ekstraordinaarisia, heroisia). Kohdan (C) heijasta
ma välinpitämätön asenne potilasta kohtaan ei sen sijaan tunnu 
ainakaan tavanomaiseen hoitotyöhön sopivalta. Voi olla, että
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joissakin tilanteissa potilaan hyväksi ei todellakaan tehdä mi
tään, mutta tällainen menettely on todennäköisesti oikeutettu 
vain siksi, että kaikki mahdolliset hoitomuodot voidaan juuri 
näissä tilanteissa katsoa »tavanomaisesta» poikkeaviksi. Potilaan 
kuolemaa ei tällöin häiritä millään (erityis)toimenpiteillä, ja 
tarkastelu palautuu kohtaan (B). Toiseksi puhun vain niistä 
lääkäreistä ja lääkintäeetikoista, joilla on edes jotakin tekemistä 
kuolevien potilaiden kanssa. Maallikot ja sellaiset medisiinarit, 
jotka ovat nähneet vakavasti sairaan tai loukkaantuneen potilaan 
viimeksi opiskeluaikanaan, voivat toki antaa tyhjien ideaalien 
kohottaa eetostaan ja itsetuntoaan puhumalla »elämän pyhyydes
tä» ja »Hippokrateen valasta», mutta kärsimyksen ja kuoleman 
läheisyys näyttää muuttavan käsityksiä huomattavasti realisti
semmiksi.

Kaksi lääkintäetiikan perusteosta suomeksi kirjoittanut A. J. 
Paimen puolusti jo vuonna 1968 passiivista eutanasiaa voimak
kaasti, tosin mainitsematta sitä suoraan nimeltä. Hänen perus
telunsa tiivistyvät nähdäkseni mainiosti seuraavassa katkelmas
sa:

»Kuolema on jokaisen ihmiselämän luonnollinen loppu, jota 
mikään inhimillinen keino ei voi torjua. Lääkärin täytyy 
kyetä alistumaan välttämättömyyteen, joka kuuluu luonnon 
järjestykseen eikä vaadi kärsimysten pitkittämistä.»

»Lääkäri joutuu näkemään mm. aivohalvauksen tylsistämiä 
vanhuksia, loppuvaiheessa olevia syöpäpotilaita ja ihmis
raunioiksi silpoutuneita tapaturman uhreja, joitten elämä on 
muuttunut yhtäjaksoiseksi kärsimykseksi. Hän ei voi sisim- 
mässään välttää sitä käsitystä, että kuolema on tällaisessa 
tapauksessa tervetullut vapauttaja. Olisiko hänen sokeasti 
käytettävä taitoaan inhimillisesti arvottoman elämän ja
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kärsimysten pitkittämiseen? Eettinen velvoitus ei vaadi
häntä kritiikittömästi vastustamaan luonnon järjestystä.»13

Paimenin lisäksi puheenvuoroja turhan hoidon lopettamisen tai 
aloittamatta jättämisen puolesta ovat viime vuosina esittäneet 
ainakin Irma Kerppola (1974, 1977, 1984), Ilkka Taipale 
(1977), Lauri Autio (Kuolevan potilaan hoito... 1983) ja Tapani 
Tammisto (1985).14 Kaikki korostavat samaa asiaa: lääkärin 
velvollisuuksiin ei voi kuulua kärsimysten pitkittäminen silloin, 
kun potilaan paranemisesta ei enää ole mitään toivoa. Kaikki 
asiasta puhuvat näyttävät siis hyväksyvän »erityishoitojen» 
lopettamisen tietyissä tilanteissa. Epäilemättä myös useimmat 
tietävät, että »erityishoitojen» lopettamista voidaan nimittää 
passiiviseksi eutanasiaksi. Jostain syystä kuitenkaan tätä nimi
tystä ei haluta käyttää — »passiivisen eutanasian» käsitettä 
pidetään tarpeettomana ja puhutaan mieluummin »hoitolinjan 
valinnasta», tässä tapauksessa uusimman termin mukaan »kuo- 
linhoidon» aloittamisesta.15

En tiedä, miksi lääkintäeetikot haluavat nimittää passiivista 
eutanasiaa »kuolinhoidoksi». Ilkeämielisesti tulkiten voisi ajatel
la, että lääkärit pelkäävät ehkä menettävänsä poppamiehen 
asemansa elämää ja kuolemaa koskevassa päätöksenteossa, jos 
eutanasia omalla nimellään sallittaisiin. »Hoitolinjojen valinta» 
kuuluu nimittäin tietenkin lääkärille, jonka oletetaan ammatti
laisena päättävän hoitotoimenpiteistä potilaansa puolesta ja 
hänen parhaakseen. Mutta »eutanasiasta» — elämästä ja kuole
masta — päättäminen on niin lopullinen asia, että potilaat saat
taisivat vaatia päätösvaltaa siitä itselleen. Silloin lääkäreiden 
olisi otettava huomioon potilaan oma tahto, ja tämä saattaa olla 
osalle lääkärikunnasta vieras ja vastenmielinen ajatus siitä 
huolimatta, että lääkintäetiikan ytimenä pitäisi olla juuri ihmisen 
autonomian ja oikeuksien kunnioittaminen.16 Toisaalta tämän
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oudon sanakammon voisi tulkita myös harhautuneeksi lainkuuli
aisuudeksi. Passiivisessa eutanasiassa, voi joku sanoa, annetaan 
ihmisten kuolla, ja sellainen on lainvastaista. Kuolinhoidossa 
sen sijaan autetaan vain potilasta päättämään päivänsä arvok
kaasti eikä sellaista toimintaa ole nimenomaisesti kielletty laissa. 
Siten näennäisen lainkuuliainen lääkintäeetikko saattaa hyväksyä 
kuolinhoidon ja väittää silti tuomitsevansa eutanasian. Mutta 
hänen »lakinsa» on tietenkin pelkkää sanojen kääntelyä: kuolema 
ei muutu miksikään siitä, että sitä nimitetään »päivien päättymi
seksi». Totuus on, että jokainen, joka hyväksyy kuolinhoidon, 
hyväksyy samalla myös passiivisen eutanasian. Ensimmäinen 
väitteeni on siis mahdollisesta epäilyttävyydestään huolimatta 
tosi.

Passiivisesta aktiiviseen

Toisen väitteeni osoittaminen todeksi on hieman monimutkai
sempaa kuin ensimmäisen. Suomalaiset lääkärit ja lääkintäee- 
tikot tuomitsevat nimittäin aktiivisen eutanasian hyvin yksimie
lisesti ja näennäisen ehdottomasti. Mutta ainakin osittain tämä 
tuomio perustuu samanlaisiin käsitteellisiin sekaannuksiin kuin 
edellä käsittelemäni asiat. Kalle Achte, Lauri Autio ja Tapani 
Tammisto ilmaisevat — epäilemättä tietämättään — selvästi 
tämän sekaannuksen artikkelissaan 'Elämän ja kuoleman perus
kysymyksiä’. Aktiivista eutanasiaa käsittelevä kappale alkaa 
rohkeasti:

»Aktiivinen kuolemisen jouduttaminen esimerkiksi ylisuuri
en lääkeannosten avulla on rikoslaissa kriminalisoitu eikä 
lääketieteen etiikka sitä ole koskaan hyväksynyt silloinkaan
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kun tämä tapahtuisi potilaan nimenomaisesta pyynnös
tä.»17

Mutta sama kappale loppuu yllättävästi:

»Kipujen tehokas lievittäminen on olennainen osa lääkärin 
työtä. Jos tässä tarkoituksessa asian vaatimia lääketieteen 
käytännön mukaisia keinoja käytetään ja potilas kuolee 
nopeammin kuin jos hänen olisi annettu kärsiä ilman riittä
vää lievittävää hoitoa, voidaan lääkärin varauksetta katsoa 
menetelleen oikein myös eettiseltä kannalta katsottuna.»18

Mitä lukijan tulisi päätellä? »Kuolemisen jouduttaminen» on 
väärin, mutta jos »lääketieteen keinoja käytetään ja potilas 
kuolee nopeammin», lääkäri toimiikin oikein. Ensimmäisessä 
lainauksessa kuoleman jouduttaminen lääkeannoksilla kielletään 
ja toisessa heti perään sallitaan. Asiaa tarkemmin tuntematon 
lukija voisi hyvin perustellusti ajatella, että kirjoittajat ovat 
yksinkertaisesti sekaantuneet sanoissaan.

Kyseessä ei kuitenkaan liene erehdyksessä tekstiin jäänyt 
ristiriitaisuus. Jos palautamme mieliimme aikaisemmin esitetyn 
eutanasiatoimenpiteiden jaon, muistamme, että siinä erotettiin 
tahaton potilaan tappaminen (kohta D) harkitusta (E). Molem
mat toimenpiteet kuuluvat tosin aktiiviseen eutanasiaan, mutta 
tahattoman ja tahallisen tappamisen välillä on eronsa ja voidaan 
ehkä ajatella, että lääkintäeetikot tarkoittavatkin aktiivisen 
eutanasian kieltämisellä vain jälkimmäisen kieltämistä. Tällaisen 
kiellon yhteensopimattomuus väitteen (i) hyväksymisen kanssa 
on vielä osoitettava väitteeni (ii) todistamiseksi kokonaisuu
dessaan päteväksi.

Tahallisen aktiivisen tahdonalaisen eutanasian (5E) ja passii
visen tahdonalaisen eutanasian (5B) keskinäinen ero voidaan
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osoittaa moraalisesti irrelevantiksi osoittamalla kaksi asiaa. 
(Suluissa olevat koodit viittaavat edellä tehtyihin jakoihin.) 
Toisaalta on näytettävä merkityksettömäksi tekemisen ja teke
mättä jättämisen ero sekä toisaalta tahallisen ja tahattoman- 
mutta-tietoisen aiheuttamisen ero. Tekemistä ja tekemättä jättä
mistä eivät suomalaiset lääkärit ja lääkintäeetikot nähtävästi 
moraalisesti erotakaan -  intuitiivisesti on toki varsin selvää, 
että hoitolinjan valintaa ei tee oikeaksi eikä vääräksi pelkästään 
siihen liittyvän toiminnan tai toimimattomuuden määrä. Päätös 
lisätä asteittain kipulääkitystä on moraalisesti yhtä hyväksyttävä 
tai paheksuttava kuin päätös vähentää asteittain erityishoito
ja. 19 Ratkaisevan eron on siis löydyttävä tahallisen ja tahatto
man toiminnan väliltä -  ellei eroa ole siellä, sitä ei ole mis
sään.

Tahallisen ja tahattoman toiminnan eroja ja yhtäläisyyksiä 
lienee helpointa valottaa kuvitteellisella esimerkillä. Olettakaam
me, että toivottomasti sairaalla potilaalla on sietämättömiä 
kärsimyksiä ja hän vakavasti asiaa harkittuaan tahtoo kuolla. 
Hoidosta vastaava lääkäri tietää, että ruumiillisen tuskan lievittä
miseen riittävä annos kipulääkettä tappaa potilaan. Mikäli 
lääkäri haluaa taata lievityksen potilaansa kärsimyksiin, hänellä 
on kaksi vaihtoehtoa, joista kumpaankin kuuluu tappavan an
noksen antaminen potilaalle. »Tahallisessa» tapauksessa lääkäri 
pyrkii täyttämään potilaansa viimeisen tahdon ja päästämään 
hänet lopullisesti kärsimyksistään. »Tahattomassa» tapauksessa 
lääkäri yrittää lievittää kipuja tietoisena siitä, että potilas kuolee 
annettuun lääkeannokseen. Valinnan tuloksesta riippumatta 
ulkoiset toimenpiteet ovat samat, potilas saa lääkkeensä ja 
kuolee. Siten eron on oltava siinä, millaisia sisäisiä moraalisia 
ominaisuuksia tai (todennäköisiä) psykologisia seurauksia teolla 
on.
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Erot sekä teon moraalisissa ominaisuuksissa että sen psyko
logisissa seurauksissa voidaan liittää teon tarkoitukseen eli 
intentioon. Toisaalta voidaan väittää, että »hyvä» tai »paha» 
tarkoitus riittää sellaisenaan tekemään toiminnasta moraalisesti 
»oikean» tai »väärän»; toisaalta voidaan psykologisena yleis
tyksenä esittää lääkärin turmeltuvan, mikäli hän tappaa potilai
taan tarkoituksellisesti.20 En halua tässä yhteydessä ryhtyä 
yleisesti arvioimaan intentioiden merkitystä etiikassa — kysy
mys on suunnattoman laaja ja monisyinen.21 Esimerkissämme 
asia voidaan ratkaista yksinkertaisemminkin. Vain paha tarkoi
tus tekee toiminnasta moraalisesti väärän tai turmelee toimijan. 
Mutta kun lääkäri päättää esimerkkitapauksessamme tahallisesti 
tappaa potilaan, hänen voidaan selvästi ajatella toimivan »hyväs
sä» tarkoituksessa. Lääkintäetiikan korkein periaatehan on 
potilaan autonomian ja oikeuksien kunnioittaminen, kuten usein 
todetaan. Kun potilas »vakavasti asiaa harkittuaan tahtoo kuol
la», lääkäri voi parhaiten kunnioittaa hänen autonomiaansa ja 
oikeuksiaan tappamalla hänet tahallisesti. Sen sijaan päinvastai
sessa, tahattomassa tapauksessa lääkärin tarkoitusta voidaan 
pitää »pahana», koska se on potilaan päätöksen vastainen.

Ratkaisevaa eroa aktiivisen ja passiivisen eutanasian välille 
jälkimmäisen hyväksi ei siis löydy, vaikka aktiiviseksi lasket
taisiin vain tahallinen aktiivinen potilaan tappaminen. Näin ollen 
toinenkin alussa esittämistäni väitteistä on tosi.

Oikeutuksen pulmakohtia

Koska molemmat väitteeni ovat nyt osoittautuneet tosiksi, on 
pääteltävä, ettei suomalaisilla lääkäreillä ja lääkintäeetikoilla 
kaiken kaikkiaan ole mitään syytä olla moraalisesti hyväksy
mättä aktiivista tahdonalaista eutanasiaa. Luon lopuksi lyhyen
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katsauksen niihin kohtiin omassa esityksessäni, joihin päinvas
taista mieltä oleva voi puuttua kumotakseen todistukseni. Sellai
sia kohtia on nähdäkseni neljä. Ensinnäkin voidaan väittää, että 
ne lääkintäeetikot, joihin olen vedonnut ensimmäisen teesini 
tukemiseksi, ovat väärässä. Toiseksi eutanasian määritelmääni 
ja tekemiäni jakoja voidaan väittää virheellisiksi. Kolmanneksi 
voidaan sanoa, että aidosti tahdonalaista eutanasiaa ei ole ole
massakaan, sillä kukaan ei aidosti halua kuolla.22 Ja neljän
neksi voidaan esittää erilaisia -  tässä mainitsematta jääneitä -  
perusteluita tekemisen ja tekemättä jättämisen sekä tahallisen ja 
tahattoman toiminnan moraaliseksi erottamiseksi. Kuitenkin niin 
kauan kuin todisteluani ei ole jostain kohdastaan asetettu vaka
vasti kyseenalaiseksi, johtopäätökseni pitää: suomalaisilla lääkä
reillä ja lääkintäeetikoilla ei ole eettisesti perusteltua syytä olla 
hyväksymättä eutanasiaa, mukaan lukien sen aktiivista tah
donalaista muotoa.

HUOMAUTUKSIA

Esitelmä Turun yliopiston Filosofian laitoksen järjestämässä kollokviossa Lääkin- 
täetiikan erityiskysymyksiä Turussa 21.9.1985. Ilmestynyt Sosiaalilääketieteelli
sessä Aikakauslehdessä 23 (1986), s. 149-157.

1. Ks. Foot 1977, s. 8 9 -9 0 , 93 -9 5 ; sekä esim. Kivisalo 1975; Taipale 1977; 
Kerppola-Sirola 1977. Vrt. Kubler-Ross 1970; Nagel 1971, s. 362; Donnelly 
1978, s. 164, 169-170; Kohl 1978, s. 212-214 .

2. Tästä itsemurhan luvallisuuteen liittyvästä teemasta ks. Senecan, Augus
tinuksen, Tuomas Akvinolaisen, David Humen ja Immanuel Kantin näkemyksiä 
teoksessa Beck ja Orr 1970, toim. Ks. myös Wittgenstein 1977, s. 124.

3. Ks. Kluge 1975, s. 173; Foot 1977, s. 8 6 -8 7 . Vrt. Glover 1981, s. 182; 
Bok 1975, s. 1 -4 .



48

4. Vrt. Westermarck 1960, s. 329-334 , 387 n. 1, 392 n. 1 -3 ;  Singer 1979, 
s. 155-156.

5. 1974, s. 62.

6. Ks. esim. O. Russell 1975, s. 19; Foot 1977, s. 104-108; Devine 1978, s. 
168; Fletcher 1978, s. 14; Grisez ja Boyle 1979, s. 8 6 -8 7 .

7. Ks. esim. O. Russell 1975, s. 21; Singer 1979, s. 128-130; Glover 1981, 
s. 182, 191; Vrt. Devine 1978, s. 168.

8. Ks. B. Russell 1978, s. 278.

9. Ks. esim. Achte, Autio ja Tammisto 1982, s. 163; Kerppola 1984; Tammis
to 1985. Vrt. myös Lindqvist 1975, s. 1338.

10. Ks. esim. Cassell 1975, s. 121; Glaser 1975, s. 133-134; O. Russell 1975, 
s. 19-20; Foot 1977, s. 100-102; Fletcher 1978, s. 15; Grisez ja Boyle 1979, 
s. 86 -87 ; Singer 1979, s. 147-153.

11. Ks. edellisten lisäksi Crane 1975, s. 115; B. Russell 1978, s. 279.

12. Glover 1981, s. 195; vrt. Meyers 1975, s. 51.

13. 1986, s. 78.

14. Ks. myös Blomqvist 1967; Kivisalo 1975; Achte, Autio ja Tammisto 1982, 
s. 163; Viisi ranskalaislääkäriä myönsi... 1984. Vrt. Suvanne 1984.

15. Ks. Achte, Autio ja Tammisto 1982, s. 163; Kerppola 1984; Tammisto 
1985; Juvani 1985.

16. Esim. Lindqvist 1982, s. 2 4 -2 5 ; Achte ja Tammisto 1982, s. 41.

17. 1982, s. 162.

18. 1982, s. 162.



49

19. Tappamisesta ja antamisesta kuolla ks. esim. Bennett 1971; Tooley 1972; 
Dinello 1976, Fitzgerald 1976; Black 1978; Glover 1981, luku 7; Häyry 1987, 
s. 114-117.

20. Esim. Blomqvist 1977, s. 51.

21. Ks. esim. Anscombe 1971; Bennett 1971; Finnis 1973; Kluge 1975, s. 63; 
Devinen 1978, s. 1 0 7 -108 ,114 -116 ; Glover 1981, s. 89; Häyry 1987, s. 124 — 
130.

22. Tästä enemmän luvussa »Tahdonalainen eutanasia ja lääkärin paternalismi».

KIRJALLISUUTTA

Achte, K., Autio, L., Isotalo A. ym. (toim.), Lääkintäetiikka. Suomen Lääkäri- 
liitto, Helsinki 1982.

Achte, K., Autio, L. ja Tammisto, T., ’Elämän ja kuoleman peruskysymyksiä’. 
Teoksessa Achte ym. (toim.) 1982.

Achte, K. ja Tammisto, T., ’ Potilas-lääkärisuhde’. Teoksessa Achte ym. (toim.) 
1982.

Airas, S., Lahti, P. ja Taipale, I. (toim.), Kuolema. Suomen Mielenterveysseura/ 
Gummerus, Jyväskylä 1977.

Anscombe, G. E. M., ’War and Murder’. Teoksessa Rachels (toim.) 1971. 
Beck, R. N. ja Orr, J. B. (toim.), Ethical Choice. A Case Study Approach. The 

Free Press, New York 1970.
Behnke, J. A. ja Bok, S. (toim.), The Dilemmas of Euthanasia. Anchor Press/ 

Doubleday, Garden City 1975.
Bennett, J., ’Whatever the Consequences’. Teoksessa Rachels (toim.) 1971. 
Black, P., ’Killing and Allowing to Die’. Teoksessa Kohl (toim.) 1978. 
Blomqvist, C., ’Eutanasia, lääketieteellinen kuolinapu’. Suom. I. Taipale ja V.

Taipale. Teoksessa Airas ym. (toim.) 1977.
Bok, S., ’Euthanasia and Care of the Dying’. Teoksessa Behnke ja Bok (toim.)

1975.
Cassell, E. J., ’Permission to Die’. Teoksessa Behnke ja Bok (toim.) 1975.



50

Crane, D., Thysicians Attitudes Tovvard the Treatment of Critically 111 Patients’. 
Teoksessa Behnke ja Bok (toim.) 1975.

Devine, P. E., The Ethics ofHomicide. Cornell University Press, Lontoo 1978. 
Dinello, D., ’0n  Killing and Letting Die’. Teoksessa Gorovitz et ai. (toim.)

1976.
Donnelly, J., ’Suffering: A Christian View’. Teoksessa Kohl (toim.) 1978. 
Finnis, J., The Rights and Wrongs of Abortion’. Philosophy & Public Affairs 2 

(1973), s. 117-145.
Fitzgerald, P. J., ’Acting and Refraining’. Teoksessa Gorovitz et ai. (toim.)

1976.
Fletcher, J., Tnfanticide and the Ethics of Loving Concern’. Teoksessa Kohl 

(toim.) 1978.
Foot, P., ’Euthanasia’. Philosophy & Public Affairs 6 (1977), s. 85 — 112. 
Glaser, R. J., ’A Time to Live and a Time to Die: The Implications of Negative 

Euthanasia’. Teoksessa Behnke ja Bok (toim.) 1975.
Glover, J., Causing Death and Saving Lives. Penguin Books, Harmondsworth 

1981.
Gorovitz, S. et ai. (toim.), Moral Problems in Medicine. Prentice-Hall, Engle- 

wood Cliffs 1976.
Grisez, G. ja Boyle, J. M., Life and Death mth Liberty and Justice. A Contri- 

bution to the Euthanasia Debate. University of Notre Dame Press, Notre 
Dame 1979.

Häyry, H., ’Kärsimys vai kuolema?’ Teoksessa M. Häyry ja H. Häyry, Rakasta, 
kärsi ja  unhoita. Kirjayhtymä, Helsinki, 1987.

Häyry, H., Voluntary Euthanasia and Medical Patemalism. Käsikirjoitus 1986. 
Juvani, M., ’»Toivoton» pois terminologiasta’. Yleisönosastokirjoitus, Helsingin 

Sanomat 27.2.1985.
Kerppola, I., ’Kuoleman varjo ja armo’. Helsingin Sanomien kuukausiliite, 

lokakuu 1984, s. 74.
Kerppola-Sirola, I., ’Vanhan professorin kuolema’. Teoksessa Airas ym. (toim.)

1977.
Kerppola-Sirola, I., Sairaaloiden äänettömät potilasrivit’. Teoksessa Airas ym. 

(toim.) 1977.
Kivisalo, M-L., ’Kiduttaja vai auttaja’. Teoksessa Airas ym. (toim.) 1977. 
Kluge, E-H., The Practice of Death. Yale University Press, Lontoo 1975. 
Kohl, M., ’Voluntary Death and Meaningless Existence’. Teoksessa Kohl (toim.)

1978.
Kohl, M. (toim.), Infanticide and the Value of Life. Prometheus Books, Buffalo 

1978.



51

’Kuolevan potilaan hoito on jatkuvasti ongelma’. Helsingin Sanomat 27.12.1983.
Kubler-Ross, E., Raportti kuolemisesta. Suom. A. Aikio. Otava, Helsinki 1970.
Lindqvist, M., ’Kuolevan potilaan oikeus kieltäytyä hoidosta’. Suomen Lääkäri

lehti 30 (1975), s. 1337-1339.
Lindqvist, M., ’Lääkintäetiikan luonne ja tehtävä’. Teoksessa Achte ym. (toim.) 

1982.
Meyers, D. W., The Legal Aspects of Voluntary Medical Euthanasia’. Teokses

sa Behnke ja Bok (toim.) 1975.
Munthe, A., Huvila meren rannalla. WSOY, Porvoo 1974.
Nagel, T., ’Death’. Teoksessa Rachels (toim.) 1971.
Paimen, A. J., Lääkärin etiikka muuttuvassa maailmassa. Weilin+Göös, Tapiola 

1968.
Rachels, J. (toim.), Moral Problems. A Collection of Philosophical Essays. 

Harper ja Row, New York 1971.
Russell, B., ’Still a Live Issue’. Philosophy & Public Affairs 7 (1978), s. 2 7 8 -  

281.
Russell, O., Freedom to Die. Human Sciences Press, New York 1975.
Singer, P., Practical Ethics. Cambridge University Press, Cambridge 1979.
Suvanne, K., ’Onko suhtautuminen armokuolemaan muuttumassa?’ Yleisön- 

osastokirjoitus, Uusi Suomi 20.5.1984.
Taipale, I., ‘Kuolema’. Teoksessa Airas ym. (toim.) 1977.
Tammisto, T., Terminaali- ja tehohoidolla eronsa’. Yleisönosastokirjoitus, 

Helsingin Sanomat 22.2.1985.
Tooley, M., ‘Abortion and Infanticide’. Philosophy & Public Affairs 2 (1972), s. 

3 7 -6 5 .
Westermarck, E., The Origin and Development of Moral Ideas. The Macmillan 

Company, New York 1960.
‘Viisi ranskalaislääkäriä myönsi osallisuutensa armokuolemaan’. Helsingin 

Sanomat 21.2.1984.
Wittgenstein, L., Muistikirjoja 1914—1916. Suom. H. Nyman. WSOY, Porvoo 

1977.



Luku 4

T a h d o n a l a in e n  e u t a n a s ia  ja  l ä ä k ä r in  Pa t e r 
n a l is m i

Heta Häyry

Seuraava kirjoitus on laadittu täydennykseksi edelliselle artik
kelille. Tarkoitus oli korostaa sitä, että kysymyksessä eutanasi
an hyväksyttävyydestä pääpainon pitäisi olla ihmisen omalla 
tahdolla. Ajatus on kuluneen vuosikymmenen aikana jonkin 
verran edennyt, kun erityisesti laissa potilaan oikeuksista 
vaaditaan yksilön itsemääräämisoikeuden tarkkaa kunnioitta
mista terveydenhuollossa. Luvun teemojen käsittely paisui 
lopulta Heta Häyryn väitöskirjatyöksi lääkinnällisen holhouk
sen rajoista.

Keskustelu eutanasiasta on Suomessa ollut viime aikoina vilkas
tumassa.1 Vaikka tietyt oikeudelliset periaatteet ja käytännön 
lääkintätoimeen liittyvät yksityiskohdat ovat epäilemättä tärkeitä 
tarkastelun kohteita nimenomaan eutanasian laillistamisesta 
päätettäessä, myös joillakin moraalifilosofisilla pohdinnoilla on 
nähdäkseni merkityksensä. Yksi eutanasiaan kytkeytyvistä 
moraalifilosofisista ongelmista on sen yhteys paternalismiin. 
Voiko lääkäri riittävän varmasti tietää potilaansa haluavan 
kuolla? Voiko hän riittävän varmasti tietää, että kuolema on 
potilaan parhaaksi? Voiko kuolema olla koskaan kenenkään par
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haaksi? Kuka ylipäätään tietää ja päättää, mikä on kenenkin 
parhaaksi? Pyrin seuraavassa antamaan ainakin alustavia vas
tauksia näihin perimmäisiin kysymyksiin.

Potilaan sopimaton toive

Lääketieteen nopea kehitys on viime vuosikymmeninä mah
dollistanut ihmiselämän jatkamisen pitkälle ohi sen rajan, jota 
esivanhempamme pitivät elämän luonnollisena loppuna. Tällai
sessa kehityksessä itsessään ei ole mitään pahaa, mutta se on 
tuonut mukanaan pulmallisia tilanteita — tilanteita, joissa näyt
tää siltä, että lääkäreiden ammattietiikka ei ole vielä yltänyt 
nykyaikaisen lääketieteen viimeisimpien saavutusten tasolle eikä 
näin ollen kykene vastaamaan sen haasteisiin. Usein lääkärit yhä 
pyrkivät Hippokrateen valaa kirjaimellisesti noudattaen kamp
pailemaan elämän puolesta silloinkin, kun varsinainen inhimilli
nen elämisen arvoinen elämä on jo menetetty ja kyseessä on 
enää vain turhan kärsimyksen pitkittäminen.

Lääketieteen keinot ihmisruumiin elossapitämiseksi ovat 
tehokkaita, mutta joskus myös tuskallisia. Potilas saattaa kärsiä 
niin henkisesti kuin fyysisestikin, ja joissain tapauksissa hän 
saattaa jopa esittää toiveen mieluummin kuolla kuin jatkaa 
elämistä ruumiinsa ja lääketieteen asettamilla ehdoilla. Elämän 
ylläpitämiseen ja biologisen elämän kunnioittamiseen opetetut 
lääkärit voivat kuitenkin vastata potilaansa julkilausuttuun 
kuolintoiveeseen sanomalla vaikkapa:

(i) »Ette te todella halua kuolla!» tai

(ii) »Voihan tietysti olla, että todella haluatte kuolla, 
mutta minä en voi olla varma siitä!» tai



(iii) »Voihan tietysti olla, että todella haluatte kuolla, ja 
saatan itsekin olla siitä varma, mutta halunne on 
järjetön!»

Näiden sanojen tarkoituksena on varsin ilmeisesti oikeuttaa 
seuraava väistämätön vastaus:

(iv) »On valitettavaa, että joudutte kärsimään, mutta 
minä en voi antaa teidän kuolla — saati sitten tappaa 
teitä.»

Vastauksissa (i—iii) tiivistyy nähdäkseni ns. lääkinnällinen 
paternalismi -  asenne tai ajatustapa, jonka turvin lääkärit 
useimmiten torjuvat jo tahdonalaisen eutanasian mahdollisuu
denkin. Nämä samat vastaukset toimivat kuitenkin myös lähtö
kohtana ja perustana yritykselleni osoittaa, että paternalismi -  
hyväksyttävissä ja rehellisissä muodoissaan — on täysin yhteen
sopiva ihmisten toiveiden toteuttamisen kanssa silloin, kun nämä 
todella haluavat kuolla.

54

Maltillinen paternalismi

Paternalismi voidaan alustavasti määritellä asenteeksi, jonka 
mukaan ihmisten omia haluja tai toiveita ei aina tarvitse kunni
oittaa, koska ihmiset eivät aina tiedä mikä on heille hyväksi.2 
Asenteen takana piilevä ajatus on, että »ihmisen hyvä» on 
jotakin objektiivisesti olemassaolevaa ja mahdollisesti jotakin 
hänen omien halujensa ja toiveidensa vastaista. Jo tämä tausta
oletus saattaa kuitenkin olla virheellinen. Voihan nimittäin olla, 
ettei ihmisen omia haluja ja toiveita voida lainkaan erottaa 
hänen hyvästään — ainakin perinteinen länsimainen liberalismi
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on asettunut tälle kannalle. Liberalismin periaatteita kunnioitta- 
vakin voi toki myöntää, että ihminen ei aina itse tiedä miten 
hänen kulloinkin pitäisi toimia — ihminenhän ei aina tiedä 
kaikkea omaan elämäntilanteeseensa liittyvää eikä hän aina osaa 
käyttää tehokkaasti hyväkseen sitäkään tietoa, joka hänellä on. 
Virheitä ja erehdyksiä saattaa sattua sekä informaatiota omak
suttaessa että tehtäessä päättelyitä sen perusteella. Silloin ihmis
tä voidaan ainakin hetkellisesti holhota hänen omaksi parhaak
seen.

Tässä vaiheessa on syytä erottaa toisistaan paternalismin 
kaksi eri muotoa. Länsimaisen liberalismin maltillinen patem a-  
lismi perustuu näkemykseen siitä, että ihmiset yleensä tietävät, 
mikä heille on hyväksi — sillä ihmisille on hyväksi se, mitä he 
itse todella haluavat. Tämän näkemyksen mukaan paternalismi 
on oikeutettua vain silloin, kun sen tarkoituksena on varmistaa, 
että ihmiset itse tietävät ja ymmärtävät mitä ovat tekemässä. 
Klassinen esimerkki hyväksyttävästä paternalistisesta asioihin 
puuttumisesta liberalismin hengessä on peräisin John Stuart 
Milliltä, joka kirjoittaa asiasta seuraavasti:

»Jos julkisen viran haltija tai kuka tahansa muu sattuu 
näkemään henkilön, joka on aikeissa mennä vaaralliseksi 
todetulle sillalle, eikä ole aikaa varoittaa häntä vaarasta, 
paikallaolija voi ottaa hänet kiinni ja käännyttää hänet 
takaisin loukkaamatta hänen vapauttaan, sillä vapaus on 
oman halun mukaan toimimista eikä hän suinkaan halua 
pudota jokeen.»3

Millin esimerkkihenkilö ei siltaa lähestyessään näytä tietävän, 
mitä on tekemässä; toisin sanoen hän ei näytä huomaavan, että 
on vaarantamassa itsensä. Juuri tämä tiedon puute oikeuttaa 
paikallaolijan puuttumaan hänen kulkuunsa. On tietenkin myös
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mahdollista, että henkilö on täysin tietoinen edessään olevasta 
vaarasta. Hän saattaa, vastoin ensimmäistä mieleemme nousevaa 
otaksumaa, sittenkin tietää sillan vaarallisuudesta ja silti olla 
menossa sillalle jostain mielestämme järkevästä tai järjettömästä 
syystä. Tässä tapauksessa maltillinen paternalismi ei enää oikeu
ta puuttumaan hänen aikeisiinsa: kun henkilö on ilmaissut 
halunsa ja vakaan aikomuksensa vaarantaa henkensä menemällä 
vaaralliselle sillalle, ulkopuolisilla ei liberalismin ajatusmaail
man mukaan ole oikeutta estää häntä siitä.

Jyrkkä paternalismi

Maltillista paternalismia ei ehkä voida pitää paternalismina 
lainkaan, se kun on tarkoitettu vain suojaamaan ihmisten omia 
todellisia haluja ja toiveita heidän omalta tilapäiseltä tietämättö
myydeltään tai mielenhäiriöiltään. Jyrkkä paternalismi sen sijaan 
ei jää tähän. Sen kannattaja uskoo tietävänsä, mikä on objektii
visesti ottaen hyväksi muille ihmisille, ja hän haluaa suojella 
ihmisiä heidän omilta satunnaisilta päähänpistoiltaan ja järjettö
miltä — jopa »ihmisluonnon vastaisilta» — haluiltaan. Ihmisten 
omat toiveet, huolellinen perehtyminen asioihin tai perusteelli
nen harkinta eivät vaikuta jyrkän paternalistin näkemykseen, 
mikäli hän on päättänyt pitää valvottavansa toimintaa vahingol
lisena tälle itselleen. Esimerkiksi Millin kuvaamassa tilanteessa 
kulkija vaarantaa henkensä kävellessään vaaralliselle sillalle. 
Hän on siten aikeissa aiheuttaa itselleen vahinkoa. Koska itsensä 
vahingoittaminen on varsin ilmeisesti ihmiselle pahaksi, jyrkkä 
paternalisti saattaa pitää itseään oikeutettuna pysäyttämään 
kulkijan ja käännyttämään hänet takaisin — jopa vastusteluista 
huolimatta. Tietenkin voi olla tilanteita, joissa kulkijalle on niin 
suurta hyötyä sillalle menosta, että paternalistisinkin ohikulkija
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antaisi hänen jatkaa matkaansa. Olettakaamme kuitenkin tässä, 
että kulkijamme on menossa sillalle vain huvikseen ja että 
mahdollisuudet pudota ja hukkua ovat vaikkapa viisi yhtä vas
taan. Mitä jyrkän paternalismin kannattaja voisi tällaisessa 
tilanteessa sanoa oikeuttaakseen puuttumisensa asiaan?

Paternalistin A ja kulkijan B välille voisi kehkeytyä vaikka
pa seuraavanlainen keskustelu:

A: Hei siellä! Te ette voi mennä sillalle!

B: Miksen?

A: Koska se on vaarallista. Saatatte pudota jokeen ja
hukkua.

B: Tiedän. Entä sitten?

A: Ette kai te halua pudota jokeen ja hukkua?

B: Miksen haluaisi?

A: Ette kai te sentään halua kuolla?

B: Miksen haluaisi?

A: (itsekseen): Hullu tyyppi. Minun täytyy lyödä hänet
tajuttomaksi, ettei hän pääse sillalle. (Lyö tajutto
maksi.) Herättyään hän kyllä kiittää minua.

Uskoakseni jyrkän paternalismin kannattaja ajattelee jokseenkin 
A:n tavoin. Ellei ihminen, esimerkin B, näytä kunnioittavan ja 
arvostavan inhimillisen elämän perusarvoja, kuten elämän
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itsensä jatkumista, hänen on oltava järjetön tai hullu. Huomatta
koon, että kuvatun keskustelun jälkeen maltillinen paternalisti 
olisi joutunut päästämään kulkijan sillalle, ainakin mikäli tämän 
käytöksessä ei ollut selviä kiihtymyksen, järkytyksen tai muun 
ohimenevän mielenkuohun merkkejä. Mutta jyrkälle paternalis- 
tille riittää holhoavan toimintansa oikeutukseksi kulkijan piittaa
mattomuus henkeään uhkaavasta vaarasta. Erityisesti julkilausut
tu halu kuolla on määrätietoiselle holhoajalle selvä osoitus 
holhottavan järjettömyydestä — siitä, ettei hän enää tiedä omaa 
parastaan.

Jyrkän paternalismin kannattaja joutuu ilmeisesti turvautu
maan jonkinlaiseen käsitteelliseen hämäykseen oikeuttaessaan 
puuttumisensa asioihin. Ajatus siitä, että ihminen ei loppujen 
lopuksikaan itse tiedä omaa hyväänsä, tuntuu sisäisesti ristiriitai
selta. Mihin muuhun sana »oma» voisi viitata kuin siihen, että 
ihminen itse rauhallisesti asiaa harkittuaan tuntee oman parhaan
sa? Ja silti useimmista ihmisistä kai tuntuisi siltatapauksessa, 
että jyrkkä paternalisti saattaa olla oikeassa. Kaikilla ihmisillä 
on — enemmän tai vähemmän selkeä — näkemys järkevästä ja 
normaalista inhimillisestä käyttäytymisestä, eikä esimerkiksi 
venäläisen ruletin pelaaminen viidellä panoksella kuulune sen 
piiriin. (Mahdollisuudet pudota jokeen ja hukkua, viisi yhtä vas
taan, ovat samat kuin pelattaessa venäläistä rulettia revolverilla, 
jonka panoskammioista vain yksi on tyhjä.) Ainakin jonkinlaiset 
toiminnassa ja keskustelussa ilmenevät järjettömyyden merkit 
tuntuvat ilman muuta oikeuttavan jyrkän paternalistisen asioihin 
puuttumisen.

Mutta keskeiseksi kysymykseksi nousee tietenkin, mitä 
sitten pidämme järjettömyyden merkkinä. Tai täsmällisemmin, 
pidämmekö tietynlaista toimintaa, kuten vaaralliselle sillalle 
menoa huvin vuoksi, järjettömyyden merkkinä. Palaan näihin 
kysymyksiin hieman tuonnempana. Ensin on argumentin etene
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miseksi määriteltävä käsitteet »eutanasia», »tahdonalainen eu
tanasia» ja »tahdonalainen lääkinnällinen eutanasia».

Eutanasia — hyvä ja helppo kuolema

Eutanasia merkitsee kirjaimellisesti »hyvää kuolemaa» tai »help
poa kuolemaa».4 »Hyvä» ja »helppo» ovat nähdäkseni tässä 
yhteydessä kaksi erillistä ominaisuutta, jotka molemmat tulee 
ottaa huomioon käsitettä määriteltäessä. »Helppo kuolema» 
viittaa ainoastaan kuolintavan lempeyteen, siihen ettei kuoleva 
joudu kärsimään: jos tämä olisi eutanasian ainoa kriteeri, lem
peitä otteita käyttäviä murhaajiakin voitaisiin pitää eutanasia- 
asiantuntijoina. Mutta kuolema ei varmastikaan ole »hyvä» asia 
terveelle, onnelliselle ja elämänhaluiselle ihmiselle, joka arvos
taa elämäänsä ja haluaa jatkaa sitä. Murhien poissulkemiseksi 
määritelmään on liitettävä toteamus kuoleman toivottavuudesta 
tai arvosta uhrille itselleen. Tarkoitankin eutanasialla mahdolli
simman helppoa ja tuskatonta kuolemaa, joka on hyvä asia 
kuolevalle itselleen, so. jota kuoleva itse pitää tai pitäisi itsel
leen elämää parempana vaihtoehtona.

Mutta miten saadaan tietää, onko kuolema elämää parempi 
vaihtoehto? Yksinkertaisinta on epäilemättä kysyä ihmiseltä 
itseltään, haluaako hän elää vai kuolla. Saatujen vastausten 
perusteella eutanasia voidaan jakaa kolmeen muotoon.5 Jos 
ihminen itse haluaa elää, hänen kohdallaan voi tulla kyseeseen 
vain tahdonvastainen eutanasia — mikäli sellaista on edes 
olemassa. (»Hyvä kuolema joka on kuolevan tahdon vastainen» 
tuntuu nimittäin käsitteellisesti ongelmalliselta, lähes ristiriitai
selta.) Jos taas kuoleva ei itse kykene muodostamaan tai il
maisemaan mielipidettä elämästään ja kuolemastaan, ainoastaan
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tahdoton eutanasia on mahdollinen. Ja mikäli hän itse haluaa 
kuolla, hänelle taattu eutanasia on tahdonalainen.

Koska masentuneet ja kärsivät ihmiset saattavat tilapäisesti 
puhua sekavia ja esittää toiveita vastoin omaa parempaa tieto
aan, pelkät sanat »Haluan kuolla!» eivät sellaisinaan ole riittävä 
merkki todellisesta halusta kuolla tai kuoleman hyvyydestä. 
Siksi ei ole syytä puhua eutanasiasta niiden »armomurhien» tai 
»laupeussurmien» yhteydessä, joita joskus joudutaan tekemään 
poikkeuksellisissa olosuhteissa -  esimerkiksi kun sotilas tappaa 
haavoittuneen toverinsa, joka muuten täytyisi jättää julmiksi 
tunnettujen vihollisten käsiin.6 Tällaisissa tilanteissa maagiset 
sanat »Haluan kuolla!» on ehkä lausuttu, mutta harvinainen lau- 
peudenteko näkee päivänvalon ennemminkin seurauksena tekijän 
omasta ahdistuksesta ja järkytyksestä asetoverin kärsimysten 
edessä kuin kärsivän omaa hyvää koskevan järkevän päättelyn 
johtopäätöksenä. Ainoa selvästi hyväksyttävä ympäristö eu
tanasialle onkin hyvinvarustettu sairaala asiantuntevine henkilö- 
kuntineen. Sairaalassa, toisin kuin esimerkiksi taistelukentällä, 
tunnetaan kuolintoiveen esittäjän tila ja mahdollisuudet niin 
hyvin kuin ne inhimillisesti katsoen voidaan tuntea. Rajoitankin 
tässä tarkasteluni koskemaan nimenomaan lääkinnällistä eu
tanasiaa: eutanasiaa, joka tapahtuu lääketieteellisesti valvotuissa 
olosuhteissa.

Tahdonalaisella lääkinnällisellä eutanasialla tarkoitan 
(edellä mainitussa merkityksessä) hyvää ja helppoa kuolemaa, 
jonka pätevä hoitohenkilökunta perusteellisen harkinnan tulokse
na tuottaa potilaalleen ja joka tapahtuu potilaan pyynnöstä ja 
nimenomaan tuon pyynnön takia. Muutama täsmennys lienee 
paikallaan. Ensinnäkin, vaikka olen edellä puhunut »kuolevasta» 
henkilöstä, en silti halua rajoittaa tahdonalaisen eutanasian 
mahdollisuutta yksinomaan selvästi terminaalisiin potilaisiin -  
joskus eutanasiaa tarvitaan juuri siksi, että »luonnollinen» kuole
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ma tuntuu olevan liian kaukana. Tämän takia en määritelmässä 
mainitse kuolemansairautta tai kuoleman läheisyyttä eutanasian 
ehtona. Toiseksi, henkilökunnan »perusteellinen harkinta» 
koskee määritelmässäni ainoastaan yhtä asiaa: sitä, haluaako 
potilas todella kuolla vai ei. Perustavana oletuksena on, että jos 
potilas »todella haluaa kuolla», ts. jos hänen vapaa päätöksensä 
kuolla perustuu luotettaviin tietoihin hänen omasta tilastaan ja 
jos päätös on järkevän, rauhallisen ja huolellisen harkinnan 
tulos, niin kuolema on potilaalle hyvä asia.

Eutanasia ja maltillinen paternalismi

Palatkaamme nyt alussa esittämääni kuvitteelliseen vuoropuhe
luun. Olettakaamme, että potilas ilmoittaa lääkärille halunsa 
kuolla, ja lääkäri vastaa:

(i) »Ette te todella halua kuolla!» tai

(ii) »Voihan tietysti olla, että todella haluatte kuolla, 
mutta minä en voi olla varma siitä!»

ja jatkaa:

(iv) »On valitettavaa, että joudutte kärsimään, mutta 
minä en voi antaa teidän kuolla — saati sitten tappaa 
teitä!»

Minkälainen lääkinnällinen paternalismi heijastuu näistä sanois
ta? Nähdäkseni vastausten (i) ja (ii) käyttäminen johtopäätöksen 
(iv) oikeuttamiseen heijastelee lähinnä vain maltillista paternalis- 
tista asennetta potilaan toiveita kohtaan. Ensimmäisessä vastauk
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sessa lääkäri tuntuu rauhoittelevan tuskaista potilasta, joka ei 
näytä ymmärtävän mitä sanoo — potilaalla näyttää ainakin 
lääkärin mielestä selvästi olevan tilapäinen häiriö kyvyssä 
vastaanottaa ja käsitellä omaa tilaansa koskevaa informaatiota. 
Toisessa vastauksessa tilanne on hieman toinen. Potilas on 
ilmeisesti jo melko rauhallinen ja hän on yrittänyt esittää perus
teita halulleen kuolla. Lääkärin vastaus osoittaa horjumista 
maltillisen ja jyrkän paternalismin välillä. Joko hänen täytyy 
myöntää, että on ainakin periaatteessa mahdollista olla riittävän 
varma potilaan toiveista, tai sitten hänen täytyy omaksua jyrkän 
paternalismin mukainen asenne.

Maltillinen paternalismi on täysin yhteensopiva tahdonalai
sen eutanasian mahdollisuuden kanssa. Määritelmän mukaisesti 
tahdonalainen eutanasia voi tulla kyseeseen vain, kun potilas on 
itse vapaasti päättänyt kuolla ja kun päätös perustuu riittävän 
luotettavaan informaatioon ja huolelliseen harkintaan. Maltilli
nen paternalismi puolestaan pyrkii suojelemaan ihmisten todelli
sia haluja ja toiveita näennäisiltä silloin, kun nämä eriävät 
toisistaan. Kun tahdonalaisen eutanasian tapauksessa lääkärit 
voivat, ainakin periaatteessa, olla riittävän varmoja potilaan 
todellisista haluista ja toiveista, maltillinen paternalismi ei 
oikeuta jättämään kuulematta potilaan toiveita ja puuttumaan 
asioihin sen enempää. (Puuttuminen asioihin voidaan tässä 
ymmärtää joko positiivisena puuttumisena, potilaan pitämisenä 
hengissä vastoin hänen tahtoaan, tai negatiivisena puuttumisena, 
kieltäytymisenä antamasta kuolinapua. Edellisessä tapauksessa 
on kyse passiivisen  eutanasian kieltämisestä, jälkimmäisessä 
aktiivisen.1)

Mutta entä jos esimerkkilääkärimme sanoo, ettei hän voi 
koskaan olla riittävän varma potilaansa halusta kuolla? Ainoa 
järkevä vastaus tällaiseen kommenttiin on kysymys, voiko 
lääkärimme mielestään koskaan olla riittävän varma mistään.



63

Voiko hän esimerkiksi koskaan olla riittävän varma potilaansa 
halusta elää? Kysymys voi äkkiseltään tuntua mielettömältä, 
mutta ei suinkaan ole sitä. Sellaista kysymystä ei vain koskaan 
kysytä. Ja jos kysytään, ilmeinen vastaus on, että riippumatta 
siitä, tietävätkö lääkärit mitä heidän potilaansa haluavat ja mitä 
eivät, he joka tapauksessa aina toimivat näiden omaksi parhaak
si. Mutta tämän vastauksen myötä saavummekin jo jyrkän 
paternalismin alueelle.

Eutanasia ja jyrkkä paternalismi

Alussa esittämäni lause (iii) on jyrkän paternalistin vastaus 
potilaan kuolintoiveeseen:

(iii) »Voihan tietysti olla, että todella haluatte kuolla, ja 
saatan itsekin olla siitä varma, mutta halunne on 
järjetön!»

Ehkäpä luontevin tapa perustella kuolintoiveen järjettömyyttä on 
vetoaminen seuraavanlaiseen päättelyketjuun. Koska elämä on 
jokaiselle ihmiselle hyvä asia ja koska kuolema on elämän 
loppu, kuoleminen on jokaiselle ihmiselle paha asia. Edelleen, 
koska on järjetöntä toivoa itselleen mitään pahaa, on järjetöntä 
toivoa kuolemaa.

Mutta onko tällä johtopäätöksellä, ja siis lauseella (iii), 
mitään merkitystä? Eikö jyrkän paternalistin perustelu voida 
kiertää väittämällä, että ihmisten järjettömät toiveet ovat aivan 
yhtä hyviä kuin järkevätkin ja että niitä pitäisi kunnioittaa 
samalla tavalla? Pieni taka-askel Millin sillalle osoittaa, että 
näin ei suinkaan ole.
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Aikaisemman oletuksemme mukaan Millin sillalle menijän 
ainoa peruste teolleen on, että hänestä on hauskaa tehdä jotain 
vaarallista. Olettakaamme nyt edelleen, että sillalle pääsee 
ainoastaan tarkoin vartioidun portin kautta. Itse kukin voi testata 
intuitioitaan kuvittelemalla itsensä sillanvartijan asemaan. Kuin
ka moni mahtaisi pitää asiallisena portin avaamista jollekulle, 
joka haluaa vaarantaa henkensä huvin vuoksi? Tuskinpa kovin 
moni. Ja miksi ei? Siksi, että olemme tottuneet erottamaan 
toisistaan järkevän ja järjettömän toiminnan emmekä yleensä 
pidä itseämme velvollisina auttamaan ihmisiä selvästi järjettömi
en halujensa ja toiveidensa täyttämisessä. Siksi kuolintoiveen 
järjettömyys kumoaa kuin kumoaakin tahdonalaisen eutanasian 
mahdollisuuden.8

Mutta esittämäni päättelyketjun mukaan on aina järjetöntä 
haluta kuolla vain, jos elämä on aina hyvä asia ihmiselle. Ilmei
sesti se yleensä onkin — mutta onko aina? Asian valaisemiseksi 
lainaan katkelman Philippa Footin artikkelista ’Euthanasia’. 
Mainittuaan esimerkkejä vangeista, vakavasti vammautuneista ja 
seniileistä potilaista, joilla näyttää olevan hyvin vähän — jos 
lainkaan — syytä elää, hän jatkaa:

»Niinpä näyttääkin siltä, ettei pelkkä hengissä oleminen, 
edes vailla kärsimyksiä, ole sellaisenaan hyvä asia [...] 
Elämä on hyvä asia vain, jos se täyttää tietyt tavallisen 
inhimillisen elämän vaatimukset — sisältää tietyn minimi
määrän hyviä perusasioita. Tavallinen inhimillinen elämä 
[...] edellyttää sitä, ettei ihminen joudu työskentelemään 
täysin yli voimavarojensa, että hänellä on perheen tai yh
teisön tuki, että hän voi jokseenkin tyydyttää nälkänsä, että 
hänellä on toiveita tulevaisuuden suhteen ja että hän voi 
yöksi asettua lepäämään. [...] Sairauskin voi tuhota ih
miselämän niin pahasti, että inhimillisen elämän hyvät
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perusasiat katoavat. Kun potilas on niin kivun tai pahoin
voinnin vallassa, ettei hän voi syödä nautintoa tuntien -  tai 
syödä lainkaan -  ja kun rakkainkaan ääni ei enää tavoita 
hänen tietoisuuttaan, hän ei enää elä normaalia elämää siinä 
merkityksessä, jonka näille sanoille annan. Ja [...] lamaan
nuttava masennus voi tuhota yksinkertaistenkin asioiden 
suoman nautinnon yhtä tehokkaasti kuin ulkoiset olosuhteet 
voivat sen poistaa.»9

Footin oma ratkaisuehdotus onkin, että vaikka elämä sinänsä, 
pelkkä hengissä oleminen, ei ole arvokasta, kuitenkin elämä 
hieman toisin määriteltynä on aina hyvä asia ihmiselle. Elämä, 
joka täyttää tietyt (katkelmassa luetellut) normaaliuden mitat, on 
aina arvokasta.

Juuri tällaista tai tämänkaltaista jakoa tarvitaan eron tekemi
seksi Millin esimerkin sillalle pyrkijän ja eutanasiaa pyytävän 
potilaan välille. Sillalle menijän oletetaan elävän täysin normaa
lia elämää: hän on terve eikä hän voi nähdäksemme voittaa 
mitään asettamalla henkensä alttiiksi. Kun hän näiden taustaole
tusten vallitessa pyrkii sillalle pelaamaan omatekoista venäläistä 
rulettiaan, hänen toimintansa järjettömyys on useimmille ihmi
sille ilmeinen. Näin ollen paternalistinen puuttuminen hänen 
toimiinsa saattaa tuntua oikeutetulta. Tahdonalainen eutanasia 
lääkinnällisissä olosuhteissa on kuitenkin kokonaan toinen asia. 
Potilaan elämä saattaa olla täynnä tuskaa ja kärsimystä, ja on 
täysin mahdollista, ettei hänellä ole mitään odotettavissa niiltä 
päiviltä, viikoilta, kuukausilta tai jopa vuosilta, jotka hän mah
dollisesti elää. Kun potilas näiden taustaoletusten vallitessa 
ilmoittaa haluavansa kuolla, ei ole kerrassaan mitään syytä pitää 
hänen toivettaan järjettömänä. Elämä ei yksinkertaisesti ole aina 
hyvää ja silloin kun se ei sitä ole, holhoavia toimia ei voida 
oikeuttaa edes jyrkän paternalistisen asenteen turvin.
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Tarinan opetus

Lääkinnällinen paternalismi on käytännössä sellaista toimintaa 
tai toiminnasta pidättäytymistä, jonka päämääränä on potilaan 
oletettu hyvä, mutta joka suuntautuu potilaan näennäisiä tai 
todellisia haluja ja toiveita vastaan. Maltillinen paternalisti pitää 
hyväksyttävänä vain ihmisten todellisten halujen ja toiveiden 
suojelemista kuvitelluilta, kun taas jyrkkä paternalisti pitää 
hyväksyttävänä myös ihmisten suojelemista näiden omilta -  
todellisilta, mutta jyrkän paternalistin mielestä järjettömiltä — 
toiveilta. Eutanasian tahdonalaisuus estää jo määritelmän mu
kaan maltillisen paternalistin puuttumisen asioiden kulkuun, sillä 
kyseinen eutanasian muotohan on mahdollinen vain potilaan 
todella halutessa kuolla. Mutta mikä yllättävämpää, jyrkänkin 
paternalismin järkevä tulkinta sopii yhteen tahdonalaisen eu
tanasian mahdollisuuden kanssa. Näin ollen lääkäri ei voi, 
ainakaan aina, hylätä hyvän ja helpon kuoleman vaatimuksia 
vetoamalla potilaan »omaan parhaaseen».
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Luku 5

T a r t u n t a t a u t ie n  t o r ju n n a n  e e t t is iä  o n g e l m ia

Heta Häyry ja Matti Häyry

Tässä ja  seuraavissa luvuissa tarkastelun painopiste on yksilöl
listen valintojen sijasta terveydenhuollon yhteiskuntaeettisissä 
kysymyksissä — siinä, kuinka päättäjien tulisi eri tasoilla 
suhtautua kansalaisia kohtaaviin vaaroihin ja  niiden torjun
taan. Käsiteltäviä aiheita ovat tartuntatautien aiheuttamat 
ongelmat, huumeiden ja  lääkkeiden saatavuus, oikeudenmukai
suus julkisten voimavarojen jaossa sekä vaihtoehtoisina pidetyt 
lääkinnän muodot.

1.
Koska kulkutaudit ovat aina esiintyessään olleet ihmiskunnalle 
vitsaus, vaiva ja koettelemus, niiden torjuntaa on yleensä varsin 
ymmärrettävästi pidetty yksikäsitteisen hyvänä ja oikeutettuna 
asiana. Puhtaasti eettisten kysymysten sijasta on huomio tällöin 
kiinnitetty lähinnä vain tehokkuuskysymyksiin. Miten tietyn 
alueen väestö saadaan nopeasti ja mahdollisimman vähillä 
kustannuksilla rokotettua tarttuvia tauteja vastaan? Kuinka 
erityisen vaarallisten tautien kantajat voidaan tehokkaimmin 
eristää muista ihmisistä? Mitkä keinot ovat parhaita tartuntaket- 
jujen selvittämiseksi ja katkaisemiseksi?
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Tartuntojen ehkäisyyn käytetyt toimenpiteet ovat kuitenkin 
usein olleet melko jyrkkiä, eikä esimerkkien keksiminen eetti
sesti pulmallisista tilanteista tartunnantorjunnassa olekaan erityi
sen vaikeaa. Seuraavat tositapaukset valottavat joitakin keskei
simmistä ongelmista.

(1) Vuonna 1947 uhkasi New Yorkin kaupunkia isorok
koepidemia, jonka torjumiseksi kaupungin terveysvi
ranomaiset käynnistivät laajamittaisen rokotusohjel
man. Tehokkaasti ja nopeasti järjestetyllä immuni
saatiolla tartuntavyöry saatiinkin pysäytetyksi, ja 
miljoonakaupunki säästyi kulkutaudin raivolta. 
Rokotusten seurauksena kuitenkin 45 henkilöä sai
rastui aivokalvontulehdukseen, johon viisi heistä 
kuoli. Kahdeksan miljoonan newyorkilaisen henki ja 
terveys säästettiin näin uhraamalla viisi ihmishen
keä.1

(2) Jo aikaisemmin olivat saman kaupungin viranomai
set kunnostautuneet taistelussaan kulkutauteja vas
taan. Vuonna 1915 suljettiin irlantilaissyntyinen 
keittäjätär Mary Mallon vankilaan, koska hänen 
havaittiin työssään tartuttaneen useita ihmisiä lavan
tautiin. Viattomana, syyllistymättä mihinkään lain 
mukaan rikolliseen toimintaan »Lavantauti-Mary» sai 
viettää 23 vuotta -  koko loppuikänsä -  telkien 
takana, jotta muut ihmiset olisivat olleet turvassa 
hänen tahattomasti aiheuttamaltaan vaaralta.2

Näissä esimerkeissä ne hyvät asiat, joiden vuoksi tautien torjun
taan on ryhdytty, joutuvat vastakkain toimenpiteiden ikävien 
sivuvaikutusten kanssa. Ensimmäisessä tilanteessa yhden ihmis
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joukon hengen ja terveyden varjeleminen vaati toisten ihmisten 
hengen ja terveyden uhraamista, toisessa tapauksessa taas yhden 
yksilön vapaus uhrattiin yhteisön turvallisuuden nimissä.

2.

Rokotusten hahmottaminen eettisesti ongelmalliseksi voi olla 
vaikeaa: onhan miljoonien ihmishenkien pelastaminen, kuten 
New Yorkissa vuonna 1947 tehtiin, selvästi niin tärkeä asia, 
ettei muutama tahattomasti uhrattu ihmishenki voi painaa sen 
rinnalla paljoakaan. Kuten rokotusten puolestapuhujat voivat 
huomauttaa, hyödyt ja haitat on tällaisissa pulmatilanteissa vain 
pyrittävä maksimoimaan miettimättä sen kummemmin keinojen 
eettisyyttä tai epäeettisyyttä. Tämän käsityksen mukaan siis 
puhdas hyötylaskelma, ns. utilitaristinen kalkyyli, riittää tekojen 
moraalisen oikeutuksen perustaksi.

Mutta kysymys tekojen moraalisesta arvosta ei ratkea aivan 
näin yksinkertaisesti. Amerikkalaisfilosofi Judith Jarvis Thom
son on esittänyt seuraavan kuvitteellisen tilanteen, joka muis
tuttaa rakenteeltaan rokotustilannetta, mutta jossa utilitaristinen 
ratkaisu näyttää silti varsin epäilyttävältä.

(E) »Olettakaamme, että äärimmäisen taitavalla elinsiir
tokirurgilla sattuu yhtä aikaa olemaan viisi täsmäl
leen samaan veriryhmään ja kudostyyppiin kuuluvaa 
potilasta, joista yksi tarvitsee uuden sydämen, kaksi 
muuta yhden munuaisen kukin ja jäljelle jäävät 
kumpikin yhden keuhkon. Sopivia elimiä ei ole 
saatavilla, ja alkaakin näyttää siltä, että potilaat 
kuolevat luovutusta odottaessaan -  kirurgin arvion
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mukaan yksikään heistä ei enää elä yön yli ilman 
siirrännäistä.

Illansuussa, kun tilanne näyttää jo täysin mene
tetyltä, kirurgin assistentti tulee kuitenkin innoissaan 
kertomaan uudesta käänteestä asiassa: vastaanotolle 
on juuri ilmestynyt rutiinitarkastukseen nuori mies, 
jonka veriryhmä ja kudostyyppi sattuvat olemaan 
täsmälleen samat kuin potilailla. Olisiko tässä ratkai
su ongelmaan? Kirurgihan voisi leikellä nuoren 
miehen kappaleiksi ja saada näin kerralla käyttöönsä 
kaikki tarvittavat elimet.»3

Hyöty-haittalaskelma osoittaa, että toimenpiteellä voitaisiin 
voittaa neljä ihmishenkeä — operaatiossahan uhrattaisiin vain 
yksi ihmishenki ja pelastettaisiin viisi. Eettisyyden vaatimukset 
näyttävät kuitenkin selvästi käyvän hyötyajattelua vastaan: 
osoittipa utilitaristinen kalkyyli kuvatussa tapauksessa kuinka 
suurta voittoa tahansa, kirurgi toimisi varmasti useimpien 
ihmisten mielestä sanoinkuvaamattoman epämoraalisesti leikke
lemällä vastaanotolle tulleen viattoman ihmisen palasiksi käyt
tääkseen häntä kudospankkina muita potilaita varten. Ihmisten 
kylmäverinen uhraaminen toisten ihmisten pelastamiseksi ei 
selvästikään kuulu lääkärin eettisesti hyväksyttävään toimenku
vaan.

Mutta samat moraaliset vastaväitteet näyttävät sopivan myös 
rokotustapaukseen. Määrätessään immunisaation toimeenpanta
vaksi New Yorkin terveysviranomaiset tiesivät vaarantavansa 
joidenkin ihmisten hengen ja terveyden suojatakseen muut 
epidemian kauhuilta. Rokotuksen viisi kuolonuhria olivat — jos 
asia niin halutaan nähdä — pelkkiä välineitä muiden ihmisten 
hyvinvoinnille, samoin kuin kappaleiksi leikelty nuori mies oli 
kirurgiesimerkissä väline muiden potilaiden hyvinvoinnille.
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Herääkin kysymys, eikö rokotuksia tulisi pitää moraalisesti yhtä 
tuomittavina kuin kirurgin väärää valintaa?

3.
Vastaus tähän kiusalliseen kysymykseen on välttämättä myön
tävä, mikäli terveysviranomaisten toiminta kulkutauteja torjut
taessa on todella verrattavissa kirurgin toimintaan kuvitteelli
sessa esimerkissämme. Mutta tämä oletus voidaan kaikeksi 
onneksi kyseenalaistaa. Judith Jarvis Thomson on esittänyt 
toisenkin kuvitteellisen tilanteen, jota voidaan verrata kirurgi- ja 
rokotustapauksiin asioiden selvittämiseksi.

(R) »Raitiovaunun kääntyessä kulmasta kuljettaja huo
maa yhtäkkiä kulkureitillä viisi radankorjaajaa, jotka 
kapealla kujalla jäävät ilman muuta alle ja murs
kaantuvat kuoliaiksi, ellei hän heti pysäytä vaunua. 
Kuljettaja painaakin jarrut päälle, mutta huomaa 
kauhukseen, että ne eivät toimi: vaunu jatkaa kulku
aan entisellä vauhdilla. Samassa hän huomaa sivu
raiteen, jolle vaunun voisi kääntää — sivuraiteella 
on kuitenkin työssä yksi korjaaja, joka jää alle ja 
murskaantuu kuoliaaksi, mikäli hän ohjaa vaunun 
sille. Olisiko kuljettajan tässä tilanteessa parasta vain 
antaa kulkuneuvonsa mennä omaa menoaan ja tap
paa viisi ihmistä vai pitäisikö hänen kääntää se 
sivuraiteelle ja uhrata sillä työskentelevä muiden 
hyväksi?»4

Hyötylaskelma suosittelee tässäkin tapauksessa yhden uhraa
mista viiden pelastamiseksi — nettosäästö olisi jälleen neljä
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ihmishenkeä. Lisäksi eettiset intuitiommekin tuntuvat sietävän 
säästöratkaisun paremmin tässä kuin kirurgiesimerkissä. Sen 
paremmin sivuraiteen yhdellä kuin pääraiteen viidelläkään 
korjaajalla ei näytä olevan toistaan suurempaa oikeutta pelas
tumiseen toisen kustannuksella. Siksi ulkopuolisen päättäjän 
tehtäväksi voidaan hyvinkin katsoa vain utilitaristisen kalkyylin 
laadinta ja toimiminen sen mukaisesti.

Mikäli oletetaan, että raitiovaunun kuljettaja menettelee 
oikein kääntäessään vaunun sivuraiteelle, rokotukset voidaan 
helposti oikeuttaa osoittamalla — tai myöntämällä — että ter
veysviranomaiset ovat enemmän raitiovaununkuljettajien kuin 
kirurgien kaltaisia. Näin ei suinkaan aina ajatella, kun pohditaan 
ehkäisevän terveydenhuollon eettisiä kysymyksiä. Viranomaisten 
ja muun väestön suhde nähdään paremminkin lääkäri-potilassuh- 
teena, ja lääkäri-potilassuhteen etiikka — hyvine ja huonoine 
puolineen — asetetaan (muun muassa) kulkutautien torjunnan 
moraaliseksi ihanteeksi. Tällöin asiantuntijan valta-asema, jolla 
on oma joskus oikeutettukin roolinsa kliinisessä lääkintätyössä, 
siirtyy alueelle, jolla vallitsevat arvot ovat perin toisenlaiset. 
Vaikka esimerkiksi lääkäreillä on joissakin tapauksissa oikeus ja 
ehkä velvollisuuskin pakkohoitaa vaikkapa mielenhäiriöön 
joutunutta potilastaan, terveysviranomaiset eivät silti voi oikeu
tetusti pakkorokottaa väestöä vedoten ihmisten ideologiseen 
kypsymättömyyteen tai rationaalisuuden puutteeseen.

Mutta kuten sanottua, rokotusohjelmat riskeineenkin voi
daan oikeuttaa rinnastamalla niistä päättävät kunnalliset ja 
valtiolliset viranomaiset paremminkin vaikean valinnan eteen 
joutuneeseen raitiovaununkuljettajaan kuin yhden potilaansa 
uhraamista toisten hyväksi harkitsevaan kirurgiin. Vaikka sekä 
rokotusten toteuttamiseen että niiden toteuttamatta jättämiseen 
sisältyy omat riskinsä, pienemmän valitseminen kahdesta pahas
ta on ulkopuolisen vaaran uhatessa selvästi sallittua.
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4.
Lavantauti-Maryn tapaus herättää kokonaan toisenlaisia kysy
myksiä kuin rokotuksista päättäminen. Immunisaation mahdolli
set eettiset ongelmat nousivat siitä, että ulkopuolinen kolmas 
taho — terveysviranomainen — päättää terveyden ja sairauden, 
elämän ja kuoleman jakautumisesta yhteisön keskuudessa. 
Karanteenin pulmallisuus puolestaan liittyy niihin toimenpitei
siin, joihin yhteisöt itse turvautuvat puolustaakseen itseään 
sinänsä viattomia uhkaajiaan vastaan.

Lavantauti-Maryn sulkeminen loppuiäkseen vankilaan 
vuonna 1915 näyttää nykynäkökulmasta eettisesti varsin epäi
lyttävältä, mutta toimenpiteelle on olemassa hyvin johdonmu
kaiselta näyttävä puolustus. Vaikka Mary itse oli moraalisessa 
mielessä syytön niin tautinsa saamiseen kuin sen levittämiseen- 
kin, hän oli kuitenkin todellinen uhka yhteisönsä terveydelle. 
On muistettava, että lavantautiin kuoltiin New Yorkissa 1910- 
luvulla ja niinpä Maryn eristämisen perusteena olikin — tai 
ainakin periaatteessa olisi saattanut olla — ihmishenkien suojaa
minen.

Kuvitteellinen esimerkki valottaa jälleen helpoimmin tilan
teen eettisiä ulottuvuuksia.

(K) Kaivonkaivaja on työssään syvän ja kapean kuopan 
pohjalla, kun hän yhtäkkiä huomaa apulaisensa hor
jahtavan kuopan reunalta ja lähtevän putoamaan 
häntä kohti. Apulainen painaa toistasataa kiloa, ja 
koska pohjalla ei ole tilaa väistää, kaivonkaivaja 
tietää, että loppuun asti putoamaan päästettynä apu
lainen musertaisi hänet kuoliaaksi. Kaivajalla sattuu 
kuitenkin olemaan kädessään sädease, jolla hän voi
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halutessaan hävittää minkä tahansa ihmisruumiin 
kokoisen ja vahvuisen kappaleen silmänräpäyksessä 
atomipölyksi. Käyttämällä asetta hän voi pelastaa 
itsensä, mutta samalla hän tappaa viattoman apu
laisensa, joka voisi muuten hyvinkin jäädä henkiin 
pudottuaan hänen päälleen.

Länsimaisessa perinteessä ihmisen oikeus itsepuolustukseen on 
yleensä katsottu niin ehdottomaksi, että halutessaan kaivon- 
kaivaja saa varmasti kaikkien tavanomaisten eettisten käsitysten 
mukaan torjua henkeään vastaan suunnatun uhan hajottamalla 
apulaisensa pölypilveksi. Uhkaajan viattomuus voidaan tällaisis
sa tilanteissa ilmeisesti jättää huomiotta, ainakin kun myös 
uhattu katsotaan uhkaajan tavoin syyttömäksi vaaratilanteen 
syntyyn.

Esimerkin moraalinen opetus näyttää soveltuvan erinomai
sesti Mary Mallonin kohteluun New Yorkissa: hänen viatto
manakin muille ihmisille aiheuttamansa vaaranuhka oli niin 
suuri, että olosuhteista riippuen muilla olisi voinut olla oikeus 
jopa tappaa hänet itsepuolustuksen nimissä. Normaalioloissa 
kuitenkin eristäminen vankilaan riitti — Lavantauti-Maryn 
omaksi onneksi — suojaamaan muut ihmiset tartunnalta. Elin- 
ikäisenkin karanteenin oikeutukseksi näyttää riittävän se, että 
karanteeniin asetettava henkilö muodostaa muiden henkeä ja 
terveyttä vastaan kohdistuvan erittäin vakavan uhkatekijän.

5.
Itsepuolustuksen oikeutus perustuu kuitenkin oletukseen, joka 
lähemmin tarkasteltuna erottaa sittenkin kaivonkaivajan ja Mary 
Mallonin tapaukset toisistaan. Viattoman uhkaajan vahingoitta
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minen on todella länsimaisessa ajattelussa usein katsottu luvalli
seksi, mutta vain silloin, kun myös uhattu on omasta puolestaan 
ollut syytön vaaratilanteen syntyyn.

Tarvitaan vielä kaksi kuvitteellista esimerkkiä näyttämään, 
mikä merkitys tällä oletuksella on.

(S) Kaivonkaivaja on työssään syvän ja kapean kuopan 
pohjalla, kun hän yhtäkkiä huomaa apulaisensa hor
jahtavan kuopan reunalta ja lähtevän putoamaan 
häntä kohti. Apulainen painaa toistasataa kiloa, ja 
koska pohjalla ei ole tilaa väistää, kaivonkaivaja 
tietää, että loppuun asti putoamaan päästettynä apu
lainen musertaisi hänet kuoliaaksi. Kaivajan suojana 
on kuitenkin lakisääteinen suojaverkko, jonka hän 
voi laukaista nappia painamalla. Hän painaa nappia, 
suojaverkko laukeaa ja sekä kaivaja että hänen apu
laisensa selviytyvät vahingoittumatta uhkaavalta 
näyttäneestä tilanteesta.

(L) Kaivonkaivaja on työssään syvän ja kapean kuopan 
pohjalla, kun hän yhtäkkiä huomaa apulaisensa hor
jahtavan kuopan reunalta ja lähtevän putoamaan 
häntä kohti. Kaivajan suojana pitäisi olla lakisäätei
nen suojaverkko, jonka voi laukaista nappia paina
malla. Säästääkseen kustannuksia hän on kuitenkin 
jättänyt verkon hankkimatta. Verkon sijasta kaivajal
la sattuu olemaan käytössään sädease, jolla hän voi 
halutessaan hävittää minkä tahansa ihmisruumiin 
kokoisen ja vahvuisen kappaleen silmänräpäyksessä 
atomipölyksi. Hän käyttääkin asetta, pelastaa itsensä 
ja tappaa samalla viattoman apulaisensa, joka olisi
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muuten voinut jäädä henkiin pudotessaan hänen 
päälleen.

Näiden tilanteiden välisestä erosta on kysymys, kun karanteeni 
nähdään eettisesti ongelmallisempana taudintorjunnan keinona 
kuin New Yorkin terveysviranomaiset näkivät sen Mary Mallo- 
nin tapauksessa.

Luultavasti suurin osa Lavantauti-Maryn uhreista sai tartun
nan hänen valmistamistaan ruoka-annoksista; yksinkertaisin 
keino tartuntojen ehkäisemiseksi olisikin mitä ilmeisimmin ollut 
hänen siirtämisensä pois ravintoalan työstä. Mutta tämä toimen
pide saattoi aikanaan estyä siksi, ettei Maryllä ollut muuta 
ammattia kuin keittäjän ammattinsa — hän ei näin ollen voinut 
omin avuin päättää uranvaihdoksestaan. Syyttävä sormi suuntau- 
tuukin viranomaisiin, jotka passittivat vaarallisen taudin kanta
jan vankilaan mieluummin kuin auttoivat häntä uuden, yhteisöl
lekin turvallisemman elämän alkuun. Kun yhteisö itse edusta
jiensa kautta laiminlyö sosiaalisten turvaverkkojensa asentami
sen, sillä ei ole moraalista oikeutta »itsepuolustukseen» sen 
enempää kuin oman suojavälineistönsä laiminlyöneellä kaivon- 
kaivajallakaan.5

6.
Mutta sen paremmin rokotusohjelmien kuin pakkotoimienkaan 
eettiset pulmat eivät rajoitu pelkästään näihin yleisiin periaat
teellisiin ongelmiin. Viime aikojen keskustelluin uusi tartunta
tauti immuunikato tarjoaa valaisevan esimerkin siitä, kuinka 
taudin erityinen luonne voi ensinnäkin hankaloittaa yleisten 
sääntöjen soveltamista ja toiseksi herättää joukon vielä mainit
semattomia eettisiä kysymyksiä.
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Mikäli immuunikadon aiheuttavaa Hl-virusta vastaan pysty
tään tulevaisuudessa kehittämään tehokas ja turvallinen rokote, 
näyttäisivät useimmat asiaan liittyvät huolet ainakin lääketieteel
liseltä kannalta olevan ohi: rokottamalla kaikki suomalaiset saa
taisiin tauti nopeasti kuriin. Mutta kun otetaan huomioon viruk
sen hankala tartuntatapa verrattuna vaikkapa isorokkoon tai 
Suomeakin juuri uhanneeseen polioon, koko kansan immuni
sointi viranomaisten mahtikäskyllä asettuu moraalisesta näkökul
masta tarkasteltuna hieman toisenlaiseen valoon. Olisiko todella 
oikein saattaa rokotteen todennäköisille sivuvaikutuksille alttiiksi 
nekin, jotka eivät ole taudin välittömässä vaaravyöhykkeessä? 
New Yorkissa vuonna 1947 ei tällaista kysymystä tarvinnut 
pohtia, sillä rokotuksista kieltäytynyt henkilö olisi siellä voinut 
tahtomattaankin joutua isorokon levittäjäksi. Mutta pidättäyty
mällä sukupuoliyhteydestä sekä huumeruiskujen ja -neulojen 
jakamisesta viruksen mahdollisten kantajien kanssa AIDS-kiel- 
täytyjä pystyy oman tahtonsa varassa välttymään sekä tartunnal
ta että sen levittämiseltä eteenpäin. Laajan rokotusohjelman 
oikeutukselta näyttää puuttuvan eettinen perusta, ja immunisoita
van kansanosan valintaa tulisikin tarkasti pohtia jo ennen rokot
teen ilmestymistä markkinoille.

Karanteenikysymys sen sijaan on yhtä selväpiirteinen, olipa 
kyseessä sitten immuunikato tai lavantauti. Tartunnankantajien 
eristämisen sijasta heidän elämänsä tulisi muulla tavoin turvata 
ja järjestää niin, etteivät he aiheuta vaaraa vielä terveille kansa
laisille. Hl-virustartunnan kantajat tarvitsevat taudin kohtalok
kuuden ja osittain myös sen seksisidonnaisuuden vuoksi erityi
sen kattavaa tukea ja apua, eivät suinkaan karanteeninuhkaa, 
joka saattaa pahimmassa tapauksessa johtaa kostomielialaan ja 
piittaamattomuuteen toisten turvallisuudesta.

Valitettavasti suomalainenkin taudintorjunta painottuu usein 
pelkästään lääketieteellisiin toimenpiteisiin, jolloin psyykkisellä
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ja sosiaalisella ulottuvuudella toimiva apu ei aina saa asianmu
kaista arvonantoa ja kannustusta. Mikäli esimerkiksi AIDS- 
tukikeskusten toiminta päästetään ensi-innostuksen jälkeen 
kuolemaan rahanpuutteeseen, kamppailussa immuunikadon 
uhkaa vastaan otetaan varmasti taka-askel, jonka kurominen 
umpeen pelkästään lääketieteen keinoin voi olla vaikeaa, ellei 
jopa mahdotonta.

Immuunikadon sukupuolitautiluonne herättää vielä joukon 
kysymyksiä, jotka koskevat tartuntaketjujen syntyä ja niiden 
selvittämistä. Kun henkilö saa vaarallisen sukupuoliteitse tart
tuvan taudin, hänen seksuaalisuhteitaan kartoittamalla pyritään 
saamaan selville, keneltä hän on todennäköisimmin saanut 
tartunnan ja kenet tai ketkä hän on itse voinut tartuttaa. Silloin 
kun sairastuneita voidaan tehokkaasti auttaa, on heidän etsimi- 
sensä hoidon ulottuville ilman muuta oikeutettua. Sellaisen 
tappavan taudin kuin immuunikadon ollessa kyseessä kartoitus 
on oikeutettua vaikka apua ei olisikaan saatavilla, sillä vielä 
terveiden suojeleminen muodostuu näissä tapauksissa tärkeim
mäksi kysymykseksi.

Mutta mikäli tartuntaketjun lenkkejä ryhdytään etsimään 
heidän syyttämisekseen ja syyllistämisekseen, joudutaan täysin 
väärille jäljille. Tautien syitä ja seurauksia voidaan toki etsiä 
monista suunnista, mutta ei moralismin silmälaput silmillä. Bio
logisella tasolla immuunikadon aiheuttaja on Hl-virus; kiistan
alaista sen sijaan on, mitkä erityiset rakenteet ja käytännöt ovat 
sen aiheuttajia sosiaalisella tasolla. Onkin erehdys syyttää 
esimerkiksi »löyhtynyttä moraalia» vaarallisten sukupuolitautien 
leviämisestä yhteiskunnassa, joka toisaalta omalla lakeihin asti 
ulottuvalla kaksinaismoralismillaan jarruttaa muun muassa 
kiinteiden parisuhteiden muodostumista samaa sukupuolta 
olevien henkilöiden välille ja ajaa heidät näin vaarallisiin tila- 
päissuhteisiin.
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Suomessa tilanne ei kaikeksi onneksi ole aivan niin paha 
kuin sellaisissa maissa, joissa jopa kondomin käyttöä pidetään 
uskonnollisista syistä kiellettynä, ja laiminlyödään näin sen 
suoma halpa ja tehokas suoja. Katolisissa maissa useimpien 
sukupuolitautien aiheuttaja löytyykin Vatikaanista paremminkin 
kuin ihmisten välisistä tartuntaketjuista.6

7.
Olemme tässä esityksessämme voineet tuoda esiin vain murto- 
osan niistä eettisistä ongelmista, joita tartuntatautien torjuntaan 
kaikilla sen tasoilla liittyy. Olemme sitä paitsi joutuneet oman 
tietämyksemme puutteellisuuden vuoksi tarkastelemaan vain 
varsin yleisiä pulmakysymyksiä, vaikka varsinaiset haasteet jo
kaiselle tartuntatautien torjuntatyötä harjoittavalle löytyvät 
epäilemättä hyvin käytännölliseltä tasolta. Näihin käytännön 
työssä herääviin haasteisiin yleinen filosofinen tarkastelu ei voi 
tarjota ratkaisumalleja: se voi tarjota vain selvityksiä erilaisten 
näkemysten taustalla vallitsevista peruslinjoista.
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Luku 6

P it ä is ik ö  h u u m e e t  l a il l is t a a ?

Heta Häyry ja Matti Häyry

Seuraavan kirjoituksen julkaiseminen 1989 johti erinäisten 
vaiheitten jälkeen siihen, että päätoimittaja vapautti meidät 
kolumnistin tehtävistämme lääketiedettä popularisoivassa 
aikakauslehdessä. Taustalla vaikuttivat joidenkin lääkärikun
nan edustajien mielipiteet näkemyksistämme.

Riippuvuutta aiheuttavien aineiden kuten oopiumin, heroiinin ja 
kokaiinin käyttöä huumaustarkoituksessa pidetään läntisessä 
maailmassa yleisesti tuomittavana. Kaikkialla missä tällaista 
huumausaineiden käyttöä harrastetaan, puhuvat viranomaiset ja 
kansalaisten ns. moraalinen enemmistö »huumeongelmasta» ja 
tätä vakavaksi katsottua uhkaa vastaan pyritään tavallisesti 
taistelemaan muun muassa laillisin rajoituksin.

Huumeiden käytön laittomuutta ja tuomittavuutta pidetään 
nykyään niin itsestään selvänä, että filosofikin säpsähtää törmä
tessään asiallisesti muotoiltuun vastakkaiseen näkemykseen. 
Oxfordissa kesällä 1988 järjestetyssä kansainvälisessä yhteiskun
tafilosofian kokouksessa osuimme kuulemaan mielenkiintoisen 
puolustuspuheen huumeiden laillistamiselle, kun skotlantilainen 
Gordon Graham esitelmöi kokouksen yleisistunnossa otsikolla 
'Huumeet, vapaus ja vahinko’.
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Vapaa valinta vapaassa yhteiskunnassa?

Graham aloitti esityksensä viittaamalla paradoksiin, jonka huu
meiden käytön kieltäminen laissa ennakko-oletuksineen aiheut
taa. Huumeiden vapauttamistahan vastustetaan tavallisimmin 
siksi, että lakien kaataminen johtaisi niiden puoltajien mielestä 
käytön räjähdysmäiseen lisääntymiseen. Ellei tämä oletus pidä 
paikkaansa, huumeiden laillistamiselle ei näytä olevan esteitä. 
Mutta toisaalta, mikäli se pitää paikkansa, herää toinen ongel
ma: millä oikeudella viranomaiset kieltävät sellaisen käyttäyty
misen, johon heidän oman oletuksensa mukaan useimmat kansa
laiset haluaisivat osallistua? Eikö huumeiden kieltäminen olisi 
sellaisissa olosuhteissa epädemokraattista ja yksilönvapautta 
loukkaavaa?

Lakien puolustaja voi tällaisen hyökkäyksen kohteeksi jou
tuessaan puolustautua kahdella eri tavalla: vetoamalla joko va
hinkoon, jonka huumeiden käyttäjät aiheuttavat itselleen tai 
vahinkoon, jonka he aiheuttavat muille yksilöille ja yhteiskun
nan tehokkaalle toiminnalle.

Vetoaminen yksilön omaan hyvään ei ole kovinkaan vakuut
tava perustelu hänen toimintansa rajoittamiselle, ei ainakaan, 
mikäli jonkinlaisen poliittisen vapauden uskotaan olevan dikta
tuuria ja totalitarismia parempi vaihtoehto. Vapaassa yhteiskun
nassa yksilöllä on lupa tehdä omat virheensä, jos hän ei niillä 
vahingoita kanssaeläjiään. Kun autoilu, vuorikiipeily ja hirven
metsästys riskeineenkin ovat sallittuja, tuntuu oudolta rajoittaa 
vain sellaista itseävahingoittavaa toimintaa kuten oopiumin, he
roiinin tai kokaiinin käyttöä.

Rajoitusten kannattaja voi kuitenkin väittää itse olevansa 
aidommin vapauden asialla kuin lakien vastustaja. Hän voi 
nimittäin huomauttaa, ettei riippuvuutta aiheuttavien huumausai
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neiden käyttö suinkaan ole vapaan valinnan tulosta, vaan parem
minkin eläimellisen ruumiillisen tarpeen tyydyttämistä, jossa 
vapaalla tahdolla ja valinnalla ei ole osuutta. Huumerajoitukset 
pidetään voimassa kansalaisten todellisen vapauden suojelemi
seksi heidän näennäistä vapauttaan, satunnaisia mielihalujaan 
vastaan.

Gordon Graham musersi esitelmässään tämän perustelu- 
yrityksen pala palalta tarkastelemalla sitä kolmen erilaisen 
vapauskäsityksen valossa ja osoittamalla, ettei mikään niistä tue 
esitettyä näkemystä.

Yksinkertaisin käsitys inhimillisestä vapaudesta on sen 
näkeminen vastustamattoman ulkopuolisen pakon puutteena: 
päätös tai valinta on vapaa, kunhan se on yksilön oma päätös tai 
valinta, riippumatta siitä millaiset tekijät ovat vaikuttaneet sen 
syntyyn. Maantierosvon osoittaessa yöllistä kulkijaa aseellaan ja 
tiukatessa »Rahat tai henki!» kulkija on tämän näkemyksen 
mukaan vapaa sekä antamaan rahansa että olemaan antamatta 
niitä. Päätöksen motiivit eivät vaikuta sen vapauteen.

Tämän käsityksen puitteissa huumeiden käyttö on useim
miten yhtä vapaata kuin niiden käyttämättä jättäminenkin eikä 
rajoitusten perustelu vapauden suojelulla saa tukea. Mutta 
vapaus pelkkänä vastustamattoman ulkopuolisen pakon puuttee
na on hyvin rajoitettu vapauden luonnehdinta, jolle voidaan 
useimpien asiaa tarkastelleiden teoreetikkojen mielestä osoittaa 
huomattavasti realistisempia vaihtoehtoja.

Toinen mahdollisuus onkin sanoa, että ihmisen todellinen 
vapaus liittyy hänen päätöstensä autonomisuuteen — hänen 
kykyynsä tehdä itsenäisesti omaa elämäänsä ja sen suuntaa 
koskevia tärkeitä valintoja. Riippuvuus ulkopuolisista tekijöistä 
— kuten huumeista ja halusta saada niitä — vähentää autonomi
suutemme astetta ja näin ollen myös vapauttamme.
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Mutta ensivaikutelmasta huolimatta tämäkään luonnehdinta 
ei anna tukea huumeiden kieltämiselle laissa. Kuten Graham 
huomautti, alkuperäinen päätös ryhtyä huumeiden käyttäjäksi 
voi hyvinkin olla vapaa, harkittu ja yksilön omasta autonomiasta 
kumpuava valinta -  siitä huolimatta, että riippuvuus huumeista 
käytön jo vakiinnuttua saattaakin rajoittaa yksilön kykyä muut
taa elämänsä suuntaa. Eikä harkittu päätös ryhtyä käyttämään 
huumeita suinkaan ole mikään mahdottomuus tai aina ja kaik
kialla edes harvinaisuus. Käyttäjäksi on mahdollista ryhtyä 
vastalauseena vallitseville arvoille ja vallitsevalle elämänmenol
le, ja vaikka tällainen vastalause voikin näyttää moraalittomalta 
ja typerältä, sen kieltäminen laissa on yhtä kaikki loukkaus 
yksilön vapautta vastaan.

Viimeinen rajoitusten pelastusyritys määrittää vapaiksi vain 
ne teot, joiden sijasta yksilö olisi itse niin halutessaan voinut 
valita toisenkin teon. Kun oopiumista, heroiinista tai kokaiinista 
riippuvainen ihminen ei tavanomaisen käsityksen mukaan voi 
olla käyttämättä niitä, hän ei tämän näkemyksen mukaan voi 
olla aidosti vapaa.

Mutta vielä kerran Graham aiheutti pettymyksen rajoitusten 
puolustajille toteamalla, ettei riippuvuus huumeista suinkaan estä 
tekemästä niiden käytölle kielteistä valintaa. Todistusaineistona 
tästä yksinkertaisesta totuudesta ovat kaikki ne lukemattomat 
huumeidenkäyttäjät, jotka ovat luopuneet niistä oman päätöksen
sä varassa. Itse asiassa tutkimustulokset näyttävät osoittavan, 
ettei huumeista luopuminen juuri koskaan ole edes mahdollista 
ilman käyttäjän omaa päätöstä pyrkiä irtaantumaan niistä. Ja 
kun riippuvuuden katkaisemiseen huumehuollossakin pyritään 
yksilön oman valinnan kautta, tuon valinnan mahdollisuus on 
toki myönnettävä.

Vapaamielinen johtopäätös onkin, ettei huumeiden käyttöä 
tulisi laissa lainkaan kieltää. Oopiumin, kokaiinin tai heroiinin
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kyllästämää elämää voidaan ehkä kritisoida moraalisesta epätäy
dellisyydestään, mutta sellainen kritiikki ei saa vapaassa yh
teiskunnassa johtaa laillisiin rajoituksiin.

Vahingollisuus — laillisuuden vai laittomuuden seuralainen?

Liberaalin yhteiskunta-ajattelun vastustaja voi tässä vaiheessa 
huomauttaa, että vaikkakin edeltävä johtopäätös on sinänsä 
oikea, se on myös osattava tulkita oikealla tavalla. Selvää on, 
että ylenmääräinen vapaamielisyys johtaa esimerkiksi huumei
den laillistamiseen. Mutta tämä ei ole niinkään todistus huu
meiden vapauttamisen puolesta kuin liberaalia näkemystä vas
taan. Huumeiden käyttö vahingoittaa koko yhteiskuntaa, eikä 
mikään siihen sallivasti suhtautuva ideologia voi olla otettavissa 
vakavasti.

Todisteena huumeiden vahingollisuudesta yhteiskunnalle vii
tataan tavallisesti rikollisuuden kasvuun: huumeiden käytön li
sääntyessä lisääntyvät myös rikokset. Eikä tässä tarkoiteta pelk
kiä suoranaisia huumerikoksia; onhan selvää, että — lakien kiel
täessä huumausaineiden valmistuksen, myynnin ja käytön -  
kulutuksen lisäys rekisteröityy tilastoihin suoraan rikosten 
lisäyksenä. Lisäksi ilmenee kuitenkin huumeiden käyttöympäris
töissä keskimääräistä enemmän murtoja, ryöstöjä, pahoinpitelyjä 
ja kiristystä.

Gordon Graham vastasi näihin(kin) syytteisiin vastahyök
käyksellä. Hänen käsityksensä mukaan rikosten lisääntymistä 
eivät aiheuta huumeet sinänsä vaan niiden laittomuus. Laitto
mina huumeet ovat kalliita ja tämän seurauksena niiden kaup
paaminen on kannattavaa mutta vaatii samalla rikollisten organi
saatioiden luomista ja ylläpitämistä, todennäköisimmin väkival
taisin menetelmin. Huumeiden laillistaminen puolestaan pudot



90

taisi hinnat alhaisiksi, eikä käyttäjien enää tarvitsisi rahaa hank
kiakseen turvautua varkauksiin ja prostituutioon. Sitä paitsi 
näiden pikkurikosten lisäksi loppuisi myös nykyinen laajamittai
nen huumeiden laiton valmistus, kuljetus ja jakelu.

Rajoitusten puoltaja voi myöntää kaiken tämän, mutta kysyä 
sitten mikä on säätelyn vaihtoehto. Huumeiden laillistaminen 
lopettaisi tietenkin huumerikollisuuden, mutta itse toimintaa se 
ei lopettaisi — laittoman huumekaupan tilalle astuisi entistä 
laajempi laillinen huumekauppa. Oopiumin, heroiinin ja kokaii
nin käyttäjäkunta laajenisi räjähdysmäisesti ja sen seurauksena 
yhteiskunta luhistuisi.

Grahamin vastaus tähän haasteeseen oli kaksiosainen. Toi
saalta hän väitti, ettei huumeiden laillistaminen oletettavasti 
johtaisi kovin suureen käyttäjämäärän lisääntymiseen, toisaalta 
hän esitti, ettei laajallekaan levinnyt huumeiden käyttö vaikut
taisi erityisen tuhoisasti yhteiskuntien toimivuuteen.

Ensinmainitun väitteensä perusteluksi Graham vetosi alko
holinkäytön ja alkoholismin suhteeseen nykyisissä läntisissä yh
teiskunnissa, joissa alkoholijuomia on suhteellisen vapaasti 
jokaisen aikuisen saatavilla. Melko moni käyttää alkoholia 
satunnaisesti tai jopa säännöllisesti, mutta vain harvalle siitä 
muodostuu riippuvuussuhteita ja vakavia ongelmia. Mikäli 
huumeetkin olisivat laillisia, väitti Graham, niistä vaikeasti 
riippuvaisten määrä voisi hyvinkin pysyä suhteessa yhtä alhaise
na kuin alkoholistien määrä nyky-yhteiskunnassa.

Toista väitettään Graham tuki tutkimustuloksilla ja havain
noilla oopiumin, heroiinin ja kokaiinin käytöstä ja käyttäjistä. 
Alkoholin vahingollisista vaikutuksista on olemassa joukoittain 
tieteellistä todistusaineistoa, mutta huumeiden tuottamista väi
tetyistä vahingoista ei juurikaan ole todisteita. Ne eivät vält
tämättä aiheuta käyttäjälleen minkäänlaisia peruuttamattomia 
vammoja tai sairauksia. Eivätkä ne — toisin kuin alkoholi —
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useinkaan haittaa yksilön toimintaa yhteisön hyödyllisenä ja 
luotettavana jäsenenä: heroiinin, kokaiinin ja oopiumin käyttäjät 
voivat Grahamin mukaan olla yhtä hyviä työntekijöitä, vanhem
pia ja kansalaisia kuin ketkä tahansa muutkin ihmiset.

On nimittäin muistettava, että yksilölle itselleen huumeista 
aiheutuvat haitat — jotka sitten heijastuvat vaikeuksina myös 
ympäristöön — ovat usein huumeiden laittomuuden aiheuttamia 
haittoja. Rikollinen elämäntapa, aineiden vaaralliset epäpuh
taudet sekä immuunikato- ja hepatiitti B-tartunnat olisivat vältet
tävissä laillistamalla huumeet. Esimerkiksi juuri virustartuntojen 
leviämistä edistää toiminnan maanalainen luonne, joka johtaa 
ruiskujen ja neulojen jakamiseen toveripiirin kesken. Huumei
den käytön tuonti päivänvaloon tekisi tällaisen riskikäyttäytymi
sen tarpeettomaksi.

Rajoitusten kannattajan viimeinen vastaisku on vetoaminen 
entisten ja nykyisten huumeiden käyttäjien omaan mielipitee
seen: useimmiten he itse haluaisivat irti huumeista, ovat onnelli
sia, mikäli onnistuvat siinä ja toivovat, ettei heidän kohtalonsa 
tulisi muiden osaksi. Mitä parempaa todistusaineistoa voisi olla 
huumeiden vahingollisuudesta?

Graham myöntää sen, että nekin jotka eivät itse halua lopet
taa huumeiden käyttöä -  tai joilla ei ole voimaa siihen -  har
voin toivoisivat esimerkiksi omien lastensa seuraavan vanhem
piensa jälkiä. Mutta hänen käsityksensä mukaan tämän havain
non todistusvoima on varsin kyseenalainen. Vanhemmat voivat 
hyvin ymmärrettävästi toivoa lastensa välttyvän niiltä vaikeuk
silta, joihin he itse ovat joutuneet, mutta ei ole lainkaan selvää, 
kumpi heitä tässä tapauksessa huolestuttaa: huumeiden oletettu 
vaarallisuus vai niiden laittomuuden aiheuttama sosiaalinen pai
ne. Mikäli heidän ainoa huolenaiheensa on lasten joutuminen 
hankaluuksiin viranomaisten kanssa, tilanne olisi korjattavissa 
laillistamalla huumeet. Sitä paitsi, vaikka vanhemmat pitäisivät-
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kin huumeiden käyttöä myös itsessään vaarallisena, tämä tunte
mus ei välttämättä perustu heidän omiin kokemuksiinsa. Yleisen 
mielipiteen voima on suuri, ja niinpä sääntöjen rikkojatkin 
tuntevat ja tunnustavat usein olevansa »väärässä» vain siksi, että 
voisivat edes tässä asiassa mukautua yhteisön turvalliseen ilma
piiriin.

Kaiken kaikkiaan näyttääkin siltä, ettei huumeiden valmis
tus-, markkinointi- tai käyttörajoituksille lain voimalla ole 
mitään perusteita. Huumeiden vapauttamista tuntuvat Gordon 
Grahamin esityksen perusteella puoltavan sekä yksilönvapauden 
periaate että yhteisen hyvän periaate. Mikäli vapaasti kaupan 
olevista huumeista ei koituisi vahinkoa sen paremmin ihmisten 
vapaudelle kuin heidän terveydelleenkään, ei rajoituksille olisi 
muita perusteita kuin itsessään epäilyttävä moralismi ja tunkeile
va halu puuttua toisten ihmisten asioihin.

Huumeet ja nykypäivän yhteiskunnallinen todellisuus

Gordon Grahamin esittämän päättelyketjun perustana on ajatus 
vapaasta yhteiskunnasta, jossa kansalaisia ei pakkotoimin estetä 
oman valintansa mukaan harrastamasta itselleen mahdollisesti 
vahingollisia toimia, ellei näistä toimista koidu haittaa myös 
muille ihmisille. Tekojen moraalittomuus yhteisössä vallitsevien 
periaatteiden mukaan ei myöskään sinänsä riitä perusteeksi 
niiden laillisille rajoituksille. Kansalaisilla on oikeus ilmaista 
toisilleen mielipiteensä tekojen moraalisesta tuomittavuudesta, 
mutta nämä mielipiteet eivät oikeuta sen paremmin yksilöitä 
kuin yhteisöäkään pakkotoimien käyttöön.

Grahamin liberaalin yhteiskuntakäsityksen puitteissa vain 
muille ihmisille huumeiden käytöllä aiheutettu vahinko voisi 
tarjota oikeutuksen laillisille rajoituksille. Mutta hänen mu
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kaansa kaikki ns. huumeongelmaan liittyvät kielteiset piirteet -  
rikollisuus, väkivalta ja nuorten joutuminen huumekierteeseen 
— johtuvat toiminnan laittomuudesta, eivät siitä itsestään. 
Graham väittää jopa, ettei laillisista, laatutarkkailun alaisista 
huumeista olisi haittaa edes niiden vakituisille käyttäjille.

Liian pitkälle vietyjen oletusten teossa on kuitenkin vaa
ransa puolustetun näkemyksen uskottavuuden kannalta. Gra
hamin teoriaa voidaankin helposti syyttää huumeriippuvuutta 
koskevien tosiasioiden vähättelystä. Kuten hän itsekin myöntää, 
useimmat tai ainakin useat huumeiden käyttäjät pitävät omaa 
tilaansa epätoivottavana ja haluaisivat päästä irtautumaan huu
meista, mutta riippuvuutensa takia eivät aina siihen pysty. 
Heidän omia huolenaiheitaan ovat toisaalta oman elämän kulu
minen hukkaan pelkässä vierotusoireilta pakenemisessa, toisaalta 
se, että ajan mittaan jatkuva huumeiden käyttö alkaa vähentää 
yksilön kykyä osallistua tuottavaan työhön ja sosiaaliseen kans
sakäymiseen. Eikä pelko kuolemisesta yliannostukseen liene 
sekään aivan mitätön seikka yksilön ajatuksissa omasta elämäs
tään.

Graham on luultavasti oikeassa siinä, etteivät huumeiden 
valmistus, markkinointi ja käyttö laillistettuina aiheuttaisi suora
naista haittaa niistä irti pysytteleville ihmisille. Suurin osa 
huumeongelmasta liittyy todella aineiden laittomuuteen: ra
joitukset nostavat hintoja ja korkeat hinnat vuorostaan pakotta
vat käyttäjät pikkurikoksiin ja houkuttelevat järjestäytyneen 
rikollisuuden huolehtimaan tuotteiden tukkukaupasta.

Eikä sekään, että huumeiden käyttö voi vähentää yksilöiden 
työteliäisyyttä ja yhteyksiä muihin yksilöihin, riitä oikeuttamaan 
laillisia rajoituksia. Niin kauan kuin nyky-yhteiskunta sallii 
taiteellisen toiminnan, filosofian harrastuksen ja vaikkapa luos
tariin vetäytymisen, sillä ei ole perusteita tuomita huumeiden
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käyttöä pelkästään sen sivutuotteena esiintyvän tuottavuuden ja 
sosiaalisuuden puutteen takia.

Mutta Grahamin kanta on saatettavissa kyseenalaiseksi 
hänen omillakin aseillaan, kunhan myönnetään, että huumeista 
on usein suurta vahinkoa ainakin käyttäjälle itselleen. Liberaa
leinkin näkemys nimittäin myöntää, ettei ihmisiä kaikissa olo
suhteissa saa päästää toimimaan itselleen vaarallisella tavalla. 
Ensinnäkin lapsia ja vajaamielisiä on joskus suojeltava omilta 
huonoilta valinnoiltaan ja päätöksiltään. Toiseksi tietämättömyy
destä johtuva vaarallisten päätösten teko voidaan estää antamalla 
yksilölle häneltä puuttuvaa tietoa. Kolmanneksi tilapäisen mie
lenhäiriön valtaan joutunutta henkilöä ei yleensä päästetä vahin
goittamaan itseään. Ja vielä neljänneksi on olemassa se mahdol
lisuus, että näennäisen vapaat valinnat ovat itse asiassa toisten 
ihmisten asettamien paineiden tai pakotteiden sanelemia: esimer
kiksi taloudellinen ahdinko tai valheellisilla mielikuvilla manipu
lointi voivat ajaa yksilön ratkaisuihin, joita hän ei autonomisesti 
tekisi. Myös tässä tapauksessa tilapäiset vapauden rajoitukset 
katsotaan liberaalissakin perinteessä sallituiksi yksilön itsemää
räämisoikeuden puolustamiseksi.

Näistä poikkeuksista kolmea ensimmäistä ei voida varsinai
sesti suunnata Grahamin näkemystä vastaan — ne ovat vain 
muistutuksia sen täsmennystarpeista. Oopiumin, heroiinin ja 
kokaiinin myynti alaikäisille voitaisiin kieltää samalla tavalla 
kuin esimerkiksi alkoholin ja tupakan myynti heille on kielletty. 
Tietämättömyys seurauksista voitaisiin poistaa tarjoamalla 
kaikille kansalaisille riittävästi luotettavaa tietoa huumeiden 
hyvistä ja huonoista puolista. Tilapäisessä mielenhäiriössä 
oleville ei myytäisi huumaavia aineita sen enempää kuin niitä 
nytkään heille myydään alkoholiliikkeissä tai apteekeissa.

Mielenhäiriöpykälää ei kuitenkaan saa käyttää tavalla, jolla 
ns. moraalinen enemmistö olisi taipuvainen käyttämään sitä —
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moralisoivasta Vaikkapa hippien huumeidenkäyttöä ja muutakin 
elämäntapaa vastustaessaan moni perinteisiin arvoihin uskova 
kansalainen oli varmasti 1960-luvulla vilpittömästi sitä mieltä, 
että koko kukkaiskansa eli mielipuolisen massapsykoosin vallas
sa ja oli kykenemätöntä järkevään päätöksentekoon. Näille 
kunnon kansalaisille siistityt hiukset, puku ja solmio sekä lipun 
kunnioittaminen olivat ehtoja rationaaliselle toiminnalle. Mutta 
elämäntapoja koskevia erimielisyyksiä ei voida ratkaista vetoa
malla vastakkaisen osapuolen puuttuvaan mielenterveyteen. 
Vapauden rajoittamiseen oikeuttavat mielenhäiriöt on määriteltä
vä jollakin teknisellä, moraalista riippumattomalla tavalla ja nii
den on oltava luonteeltaan tilapäisiä.

Neljännen poikkeuksen kautta sen sijaan käy tie Gordon 
Grahamin näkemyksen kumoamiseen. Nykyisessä maailmas
samme huumeiden käyttöön johtavat valinnat ovat useimmissa 
tapauksissa pakottavien vaikutusten alaisina tehtyjä. Suurin osa 
kovien huumeiden uhreista kuuluu suurkaupunkien slummi- 
köyhälistöön tai työttömien ja kouluttamattomien nuorten kasva
vaan armeijaan. Ellei heidän elinolosuhteitaan pyritä yhteistoi
min ja tehokkaasti parantamaan, huumeiden laillistaminen vain 
jyrkentäisi heidän alamäkeään. Heille on ensin annettava aineel
liset edellytykset autonomisten päätösten tekoon -  vasta sitten 
on aika päästää heidät päättämään omista virheistään huumeiden 
suhteen.

Grahamin päättelyketju on täydellisen pätevä kahdessakin 
eri sosiaalisessa ympäristössä, mutta kumpikaan näistä ei ole 
nykypäivän läntinen maailma. Hän olisi ollut oikeassa 1800- 
luvun lopun lakeja säädettäessä, sillä huumausaineet olivat 
silloin suhteellisen vapailla markkinoilla, eivätkä niiden aihe
uttamat ongelmat ilman sittemmin säädettyjä rajoituksia luul
tavasti olisi kasaantuneet vain heikoimmassa asemassa olevalle 
väestönosalle. Hän on myös oikeassa itsensä kaltaisten koulu
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tusta saaneiden, hyvin toimeentulevien ja hyvin informoitujen 
ihmisten tapauksessa. Mikäli joku heistä tarkasti asiaa harkit
tuaan ja seurauksista tietoisena ryhtyy käyttämään huumeita, 
yhteiskunnalla ei olisi syytä puuttua tähän päätökseen sinänsä. 
Mutta koska lain on oltava sama kaikille, paremmassa asemassa 
olevienkin on kestettävä rajoitukset heikompien suojelemiseksi.

Kokonaan toinen asia on, ettei huumeiden käyttöä itseään 
ole järkevää tuoda laillisen rangaistavuuden piiriin. Sen pahin 
seuraus olisi haluttomuus hakeutua hoitoon rangaistusuhan takia. 
Toimenpiteet onkin suunnattava kovien huumeiden valmistuk
seen ja erityisesti sen tukkukauppaan. Vaikka paras ratkaisu 
olisi luultavasti nykyisten sosiaalisten ongelmien poistaminen ja 
sen jälkeen huumeiden vapauttaminen täysi-ikäisten käyttöön, 
nykyisessä todellisuudessamme on tyydyttävä myynnin ja val
mistuksen laillisiin kieltoihin ja taisteluun suurimpia huumeri- 
kollisia vastaan.

HUOMAUTUKSIA

Ilmestynyt Alkoholipolitiikka-lehdessä. 54 (1989), s. 135-138.



Luku 7

L ä ä k e h u o l l o n  p ä ä m ä ä r ä t  ja  n iid e n  t o t e u t u m i
n e n  S u o m e s s a

Heta Häyry ja Matti Häyry

Tämä Farmasian päivillä 1990 otsikolla on laatu ’ pidet
ty esitelmä jä i alunpitäen julkaisematta lääkäriystävän kauhis
tuneen reaktion takia.

1.
Kun filosofeja pyydetään esitelmöimään terveydenhuollon tai 
lääkehuollon ammattilaisten tilaisuuksiin, järjestäjien motiivit 
ovat yleensä kaksinaiset. Toisaalta odotetaan, että filosofeilla 
olisi sanottavanaan jokin viisas sana lääkinnän olemuksesta, 
toisaalta toivotaan ja pelätään provosoivaa esitystä, joka ky
seenalaistaa alan perinteisiä arvoja. Yritämme parhaamme 
mukaan täyttää molemmat meihin kohdistetut odotukset.

Laadulla voidaan lääkehuollossa tarkoittaa monenlaisia 
asioita: lääkeaineen laatua, sen valmistusprosessin laatua, mark
kinoinnin laatua, lääkehuollon kansallisen organisaation laatua 
ja monia muita seikkoja. Useimmat näistä laadun ulottuvuuksis
ta ovat luonteeltaan farmakologisia, teknisiä tai kaupallisia, eikä 
filosofin ammattitaito riitä sellaisten kysymysten käsittelyyn. 
Mutta lääkehuollon kansallinen organisaatio jakeluverkostoineen
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ja ennen kaikkea rajoituksineen herättää joukon filosofillekin 
sopivia kysymyksiä. Mitä päämääriä ja tarkoitusperiä järjestel
män pitäisi palvella? Millä kriteereillä lääkehuollon hyvyyttä tai 
laadukkuutta voidaan mitata? Minkälaisilla käytännön toimenpi
teillä järjestelmä saataisiin parhaiten toimimaan? Liittyykö 
tehokkaimpiin ratkaisuihin vahingollisia sivuvaikutuksia, joiden 
takia ne on hylättävä?

2.

Lääkehuollon ensisijainen päämäärä jokaisella tasolla — kunnal
lisella, kansallisella ja kansainvälisellä — on varmasti oikeiden 
lääkkeiden toimittaminen oikeille henkilöille oikeaan aikaan. 
Mikäli jokaisella ihmisellä on yhtäläinen oikeus terveyteen, 
kuten Yhdistyneiden kansakuntien terveysjärjestö WHO on 
julistuksissaan esittänyt,1 jokaisella ihmisellä on varmasti myös 
yhtäläinen oikeus lääkkeiden saantiin. Kun ihminen sairastuu ja 
tarvitsee apua, lääkehuollon hyvää laama osoittaa se, että hän 
saa asuinpaikastaan ja sosiaalisesta asemastaan riippumatta 
helposti, nopeasti ja taloudellisesti vaivaansa sopivinta lääkettä.

Tämä lääkehuollon päämäärä voidaan esittää myös kään
teisessä muodossa, jolloin järjestelmän laadukkuutta alentavat 
tekijät voidaan helpommin tunnistaa. Ainakin seuraavat seikat 
heikentävät esiintyessään lääkehuollon tasoa:

(a) Asuinpaikka vaikuttaa lääkkeiden saatavuuteen.

(b) Sosiaalinen asema vaikuttaa lääkkeiden saatavuu
teen.

(c) Joitakin lääkkeitä ei ole lainkaan tarjolla.
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(d) Monet suhteellisen tärkeät lääkkeet ovat asuinpaikas
ta ja sosiaalisesta asemasta riippumatta vaikeasti 
saatavilla.

(e) Tarjolla olevien lääkkeiden taso on huono.

(f) Järjestelmä johtaa lääkkeiden »väärinkäyttöön» 
(esim. huumaustarkoituksessa).

(g) Järjestelmä johtaa väärien lääkkeiden valintaan ja 
vaarantaa näin lääkkeenkäyttäjät.

Lääkehuoltomme laatua voidaankin arvioida tarkastelemalla 
kohta kohdalta näitä tekijöitä ja niiden toteutumista.

3.
Asuinpaikan vaikutusta lääkkeiden saatavuuteen (a) ei Suomessa 
voitane pitää kohtuuttomana, kun otetaan huomioon maaseudun 
harva ja hajanainen asutus. Lääkehuolto on keskimäärin lähem
pänä kaupunkilaista kuin maaseudulla asuvaa, mutta ellei lääk
keiden myyntiä haluta siirtää kyläkauppoihin tai kioskeihin, 
tämän epäsuhdan korjaaminen ei ole kovinkaan helppoa. Voi
daan tietenkin kysyä, miksi lääkkeitä voitaisi myydä niissä 
tahansa markkinakojuissa. Mutta ainakin viranomaisilla on 
vastaus valmiina: koska lääkehuollon hajauttaminen apteekkien 
ja sairaaloiden ulkopuolelle voisi lisätä lääkkeiden väärinkäyttöä 
ja virhekäyttöä.

Sosiaalisen aseman vaikutusta lääkkeiden saatavuuteen (b) 
on vaikea arvioida paitsi mitä tulee omaisuus- ja tuloeroihin. 
Virka-asema, sukulaisuussuhteet ja asema julkisuuden henkilönä
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voivat Suomessakin helpottaa monenlaisten palveluiden saamista 
ohi jonon, mutta ilman perusteellisia tutkimuksia mahdollisten 
väärinkäytösten laajuus lääkealalla jää hämärän peittoon. Tu
loerojen vaikutus sen sijaan on selvä: rikkailla ja hyvätuloisilla 
on varsin ilmeisesti varaa kalliimpiin lääkkeisiin kuin köyhillä 
ja matalapalkkaisilla. Tätä kuilua on Suomessa huomattavassa 
määrin pystytty kaventamaan sairausvakuutuksilla sekä muilla 
julkisilla tulonsiirroilla ja tukimuodoilla. Mutta kuilu on joka 
tapauksessa olemassa, eikä se tasoitu ennen kuin kaikki elintär
keät lääkkeet säädetään kokonaan korvattaviksi julkisista varois
ta.

4.
Joidenkin lääkkeiden puuttuminen markkinoilta (c), monien 
lääkkeiden saamiseen vaadittava vaivannäkö (d) sekä tarjolla 
olevien lääkkeiden taso (e) kietoutuvat keskenään monimutkai
seksi vyyhdiksi.

Tavallisen suomalaisen on usein ollut vaikeaa ja jopa mah
dotonta saada käyttöönsä haluamiaan ulkomaisia lääkkeitä, 
ilmeisesti ainakin osittain siksi, että viranomaiset ovat koti
maista teollisuutta suojatakseen sulkeneet rajat tai hinnoitelleet 
ulkopuoliset yrittäjät pois markkinoilta. Näiden rajoitusten 
vaikutusta tarjolla olevien lääkeaineiden laatuun ei nykytilan
teessa juuri voida arvioida, koska kliinistä lääketutkimusta 
tekevät ryhmät ovat useimmiten voimakkaasti sidoksissa alansa 
suomalaiseen teollisuuteen. Selvää kuitenkin on, että jotkut 
kuluttajat jäävät lääkemarkkinoilla vaille haluamiaan ulkomaisia 
tuotteita.

Toisen tavallisilta markkinoilta puuttuvan tuoteryhmän 
muodostavat Suomessa nykyään voimakkaat särkylääkkeet.
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Vaikka kroonisesti tai terminaalisesti sairaat selvästi tarvitsisivat 
näitä lääkkeitä, lääkintöhallitus on joidenkin varsin merkitykset
tömien väärinkäytösten takia viime aikoina ankarasti paheksunut 
niiden määräämistä. Lääkärit, jotka pelkäävät menettävänsä 
oikeuden kirjoittaa reseptejä, lääkitsevät monissa tapauksissa 
vaikeista tuskista kärsiviä potilaitaan riittämättömillä annoksilla 
särkylääkettä. Irvokas oli myös lokakuussa 1990 julkisuuteen 
tullut tapaus, jossa lääkärin reseptinkirjoitusoikeutta rajoitettiin, 
koska hän oli yrittänyt auttaa heroinisteja irti huumekierteestään 
kipulääkityksen avulla.2

5.

Lääkkeiden vaikealla saatavuudella pyritään muun muassa 
estämään ja ehkäisemään niiden väärinkäyttöä huumaustar- 
koituksiin (f). Lääkehuollon laatua voidaankin arvioida tarkas
telemalla sitä tasapainoa tai epätasapainoa, joka vallitsee näiden 
kahden vastakkaisen haitan, lääkkeiden huonon saatavuuden ja 
niiden väärinkäytön, välillä.

Suomessa lääkärit ja viranomaiset ovat usein menneet 
äärimmäisyyksiin suojatakseen potilaita huumeriippuvuudelta. 
Kun esimerkiksi loppuvaiheessa olevilta syöpäpotilailta kielle
tään kunnollinen kipulääkitys sillä perusteella, että heistä voisi 
muuten tulla morfinisteja, vaaka on varmastikin kallistunut liian 
pitkälle rajoitusten suuntaan. Kiistanalaisempi, mutta silti suh
teellisen selvä on myös tapaus, jossa laittomien huumeiden 
käyttäjät pyrkivät eroon jo olemassa olevasta riippuvuudestaan: 
avun kieltäminen särkylääkeaddiktion pelossa näyttää kohtuut
tomalta, kun kuitenkin virallisesti halutaan ihmisten luopuvan 
laittomien aineiden käytöstä.
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Oma kysymyksensä on, pitäisikö  huumeiden ylipäätään olla 
laittomia. Ainakin Yhdysvalloissa, jossa erilaisten muotiaineiden 
kielletty käyttö on todellinen ongelma, on hyvinkin vakavasti 
esitetty ratkaisuksi huumeiden laillistamista. Suurin osa aidosti 
vahingollisista huumerikoksista johtuu ratkaisun esittäjien mu
kaan siitä, että lailliset kiellot nostavat aineiden hintoja, ja 
korkeat hinnat puolestaan johtavat varkauksiin, pahoinpitelyihin 
ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Mikäli hasis, heroiini, 
kokaiini ja muut kielletyt aineet vapautettaisiin, huumekauppiaat 
joutuisivat työttömiksi, rikollisjärjestöt jäisivät vaille parasta 
tulonlähdettään ja huumeiden käyttäjät saisivat haluamansa 
tuotteet halvalla ja turvallisesti.3

6.
Sekä särkylääkkeisiin että huumeisiin liittyy kuitenkin ulottu
vuus, joka näyttää erottavan ne »oikeista» ja »todellisista» lääk
keistä. Laittomia huumeita ei käytetä — ainakaan missään 
tavanomaisessa mielessä — sairauksien parantamiseen, vaan 
kyseessä on nautinnon ja mielihyvän tavoittelu kemiallisin 
keinoin. Jopa henkilöt, jotka pyrkivät kipulääkkeen avulla eroon 
heroiiniriippuvuudesta, katsotaan nähtävästi pelkiksi nautinnon- 
tavoittelijoiksi ja siksi potilaina toisarvoisiksi. Helsingin heroii
ni- ja kipulääketapauksessa lääkintöhallituksen edustaja perusteli 
lääkärille asetettuja rajoituksia toteamalla, että hänen määrää
mänsä valmiste, Temgesic, »on tarkoitettu syöpäpotilaiden 
vaikeisiin kipuihin eikä huumepotilaiden vieroitus- tai ylläpito
hoitoon». Tällaisen eron tekeminen edellyttää käsitystä siitä, että 
huumepotilaat joko eivät tarvitse kivun lievitystä tai eivät rikol
lisina ansaitse sitä.
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Seksuaalisuus ja lisääntyminen muodostavat toisen elämän
alueen, jolla lääkkeiden saantia pyritään rajoittamaan »moraa
lisista» syistä. Esimerkki tästä on raskauden ehkäisy tai varhai
nen keskeyttäminen ns. katumus- tai aborttipilleriä käyttämällä. 
Jopa perinteisesti vanhoilliset suomalaiset gynekologit esittivät 
näiden pillereiden päästämistä vapaaseen myyntiin, mutta lää
kintöhallituksen edustaja halusi pitää rajoitukset voimassa vii
meiseen asti.4 Vapaat pillerit voisivat tämän viranomaisen 
mielestä johtaa 'ehkäisystä laistamiseen’ ja seksisairauksiin. 
Omaksi tehtäväkseen hän ilmeisesti näki kaikkien suomalaisten 
naisten ehkäisystä huolehtimisen ja heidän seksielämänsä valvo
misen.

7.
Mutta ei ole lainkaan selvää, pitäisikö lääkehuollon perustua 
tällaisille erotteluille ja käsityksille lääkkeiden oikeista käyttö
tavoista. Kun ihmiset tarvitsevat lievitystä kipuihinsa tai apua 
raskauden varhaiseen keskeyttämiseen, asian moralisointi voi 
vain pahentaa tilannetta. Huumepotilaiden kivut ovat yhtä 
todellisia kuin syöpäpotilaidenkin, eikä kipulääkkeen evääminen 
heiltä rajoita kiellettyjen aineiden käyttöä Suomessa (vaan 
pikemminkin lisää sitä, koska heroinistien on palattava hero
iiniin pitääkseen tuskansa hallinnassa). Eikä katumuspillerin 
pitäminen reseptillä vähennä pillerin tarvetta: reseptipakon 
ainoa varma vaikutus on, että se lisää ei-toivottuja raskauksia. 
Ellei lääkehuollon haluta toimivan jonkinlaisena yhdistettynä 
moraalisena poliisina ja rangaistuslaitoksena, nautintoon ja 
seksuaalisuuteen liittyvät erottelut pitäisikin lääkesäädöksissä 
hylätä.
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Kokonaan eri asia on, onko apteekki tai sairaala oikea 
paikka tarjota sellaisia lääkeaineita, jotka eivät liity sairauksien 
parantamiseen tai niiden oireiden lievitykseen. Nautintoaineista 
alkoholin myynti on keskitetty valtion monopolille, kun taas 
tupakka, tee, kahvi ja monet muut ovat vapaammin saatavilla. 
Ehkä nautintoa aiheuttavat lääkeaineet tulisi keskittää vaikkapa 
Alkon myymälöihin. Mitä taas ehkäisyvälineisiin tulee, kondo
meja myydään kioskeissa ja rohdoskaupoissa. Nämä voisivat 
olla oikeita paikkoja aborttipillerinkin ostolle.

8.

Lääkkeiden suhteellisen vaikeaa saatavuutta — nykyistä suo
malaista mallia — perustellaan väärinkäytösten lisäksi myös 
sillä, että säädösten lieventäminen lisäisi lääkkeiden virhekäyttöä 
(g). Tavalliset kansalaiset eivät viranomaisten mukaan tiedä 
lääkeaineiden vaikutuksista riittävästi päättääkseen itse lääkeos
toistaan. Siksi niin monien lääkkeiden hankintaan tarvitaan 
laillistetun lääkärin kirjoittama resepti, ja siksi useimmat lääk
keet on ostettava apteekista.

Myynnin ja oston rajoitukset kuluttajien suojaamiseksi ovat 
varmasti tiettyyn rajaan asti paikallaan. Esimerkiksi se, että 
useimpien lääkeaineiden vähittäismyynti on keskitetty alan 
tieteellisen peruskoulutuksen saaneille yrittäjille, on epäilemättä 
hyvä asia. Kun kuluttaja ostaa aineita, joilla on monenlaisia 
arvaamattomiakin vaikutuksia, kenelläkään ei voi olla mitään 
sitä vastaan, että aineen myyjä tuntee sen ominaisuudet mahdol
lisimman tarkasti.

Mutta kuluttajien suojaamisellakin on rajansa, ja näiden 
rajojen sisään ei aina ole helppoa sijoittaa vaikkapa suomalaisia 
reseptisäädöksiä. Miksi esimerkiksi vähänkään tavallista voi
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makkaamman yskänlääkkeen ostolle tarvitaan lääkärin siunaus? 
Ja miksi allergikon on saatava lääkärikunnan lupa ostaakseen 
voidetta, jota hän on menestyksellisesti käyttänyt jo vuosien 
ajan? Eikö kenenkään muun kuin lääkärin asiantuntemus todel
lakaan riitä tällaisten päätösten tekemiseen? Ja eikö yksilön 
oikeudella päättää omista asioistaan ole mitään painoa näissä 
asioissa?

9.
Mitä asiantuntemukseen tulee, ainakin kaksi ryhmää tulisi ilman 
muuta ainakin joissakin tilanteissa ottaa huomioon lääkärikun
nan veroisina neuvonantajina ja päätöksentekijöinä.

Ensimmäisen näistä ryhmistä muodostavat lääkealan ammat
tilaiset: apteekkarit, proviisorit ja farmaseutit. Apteekin asiak
kaiden taudit ja vaivat ovat usein joko hyvin tavanomaisia ja 
ilmeisiä tai jo lääkärin aikanaan diagnosoimia. Proviisori ja 
farmaseutti voisivat varmasti tällaisissa tapauksissa suositella 
asiakkaalleen sopivaa lääkettä aiheuttamatta sen kummempaa 
vahinkoa. Varsinkin jos on kyseessä lääke, jolla ei ole vakavia 
sivuvaikutuksia, lääkärin määräys ei voi lisätä tilanteeseen 
mitään olennaista. Ainakin maallikon silmin katsottuna on itse 
asiassa varsin outoa, että lääkeoppiin korkeasti koulutetuilla 
henkilöillä ei katsota olevan riittävää tietämystä edes tavallisim
pien reseptilääkkeiden myyntiin ilman lääkärin lupaa.

Toisen nykyään huomiotta jäävän asiantuntijoiden ryhmän 
muodostavat kroonisesti sairaat henkilöt, jotka tarvitsevat jatku
vaa tai ajoittaista lääkehoitoa. Kun tauti ja sen lääkitys ovat 
potilaalle itselleen tuttuja, hänen oma asiantuntemuksensa — 
tarvittaessa tuettuna farmaseutin tai proviisorin ammattitaidolla 
-  riittäisi varmasti useimmiten oikeiden ja suhteellisen turval
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listen lääkevalintojen tekoon. Miksei kansalaisilla ole ainakin 
osittaista lupaa lääkitä itseään jatkuvissa vaivoissaan ja taudeis
saan?

10.

Vastauksena kysymykseen viranomaiset esittävät, että lääke
huollon asiakkaat vahingoittaisivat itseään virheellisillä lääki
tyksillä, mikäli heidän annettaisiin vapaasti ostaa ja käyttää 
kaikkia tarjolla olevia lääkkeitä. Reseptisäädökset ovat olemas
sa, koska »tavallisia ihmisiä» on suojeltava omalta tietämättö
myydeltään ja harkitsemattomuudeltaan.

Mutta onko viranomaisten väite hyväksyttävä sellaisenaan? 
Totta on, että tavalliset ihmiset (ei-lääkärit) eivät aina tunne 
kovin tarkasti haluamansa lääkkeen ominaisuuksia. He eivät 
tiedä, mitkä sen vaikutukset ja sivuvaikutukset ovat, mihin lääke 
biologisesti suuntautuu ja miten tai mitä riskejä sen käyttöön 
liittyy. Mutta kaksi seikkaa vähentää näiden totuuksien merkittä
vyyttä.

Ensinnäkin se, että ihmiset eivät tiedä lääkkeistä mitään, 
johtuu suureksi osaksi siitä, ettei heille ole haluttu kertoa niistä 
mitään. Kansa- ja oppikouluissa ei aikanaan kerrottu mitään 
lääkkeiden vaikutuksista, eikä niistä varmasti puhuta paljon 
nykyisessä peruskoulussakaan. Ihmisille ei yleissivistävässä 
koulutuksessa anneta edes perustietoja lääkeaineista ja niiden 
mahdollisista vaikutuksista. Ja mainonnan rajoitukset pitävät 
huolen lopusta: vielä aikuisiälläkään yksilö ei saa sen paremmin 
totuudenmukaista kuin väritettyäkään tietoa erilaisista lääkkeistä 
ja niiden mahdollisuuksista. Viranomaisten halu pitää lääkehuol
lon langat käsissään yhtyy tässä lääkärikunnan tahtoon pitää
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itsensä välttämättömänä pienimmissäkin terveyteen liittyvissä 
asioissa.

Toiseksi se, että ihmiset eivät tiedä lääkkeistä juuri mitään, 
ei ole pätevä perustelu niiden ostamista ja käyttöä koskeville 
rajoituksille. Suurin osa ihmisistä nimittäin tuntee oman tietä
mättömyytensä lääkeaineiden suhteen ja ottaisi näin ollen tietoi
sen ja harkitun riskin ostaessaan itse valitsemiaan lääkkeitä. 
Tilannetta voidaan tältä osin verrata minkä tahansa vaarallisen 
tuotteen ostamiseen. Autot ja moottoriveneet tappavat ihmisiä, 
slalomsukset edistävät raajamurtumia ja kotisolarium voi tuottaa 
vakavia ihosairauksia. Kuitenkaan auton ostoon ei tarvita in
sinöörin lupaa, suksien hankintaan hiihdonopettajan määräystä 
eikä kotiauringon ostamiseen fyysikon lausuntoa. Tiettyjen 
riskien ottamista pidetään monissa asioissa luonnollisena osana 
ihmiselämää. Miksei lääkkeiden valinta voisi olla yksi näistä 
asioista?

11.
Lääkehuollon hyvyyteen tai laadukkuuteen vaikuttavat kaiken 
kaikkiaan monet asiat. Silti ainakin yksi perusjännite, johon 
järjestelmän suunnittelijoiden ja ylläpitäjien tulisi jatkuvasti ottaa 
kantaa, on yksinkertainen ja helposti hahmotettavissa. Toisaalta 
lääkkeiden pitäisi olla helposti ja nopeasti saatavilla, kun niitä 
tarvitaan. Kaikkein helpoimmin ne olisivat saatavilla, mikäli 
lääkkeiden osto ja myynti kokonaan vapautettaisiin. Mutta 
toisaalta täydelliseen vapauteen liittyy vaaroja, jotka on tapaus 
tapaukselta huolellisesti arvioitava: lääkkeitä voidaan käyttää 
virheellisesti (ja suomalaisten viranomaisten mielestä vääriin 
tarkoituksiin). Riippuen siitä, minkälainen paino asetetaan 
vapauden ja rajoitusten hyödyille ja haitoille, voidaan päätyä
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monenlaisiin ratkaisuihin. Järkevimmät näistä ovat varmasti 
suomalaista nykytilannetta vapaamielisempiä.
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Luku 8

T e r v e y d e n  ja  h y v in v o in n in  t a l o u d e l l is e t  ja

EETTISET REUNAEHDOT

Heta Häyry ja Matti Häyry

Seuraava tasa-arvon puolustus terveydenhuollon voimavarojen 
jaossa on laadittu ennen 1990-luvun alun lamaa ja  resurssien 
leikkauksia. Kansainvälinen keskustelu julkisten säästöjen 
tarpeellisuudesta ei ollut vielä saavuttanut Pohjoismaita tai 
ainakaan herättänyt niitä kohtaan myönteisiä asenteita.

Käsitykset ihmisten oikeuksista ja asemasta maailmassa ja 
yhteiskunnassa ovat meidän vuosisadallamme johtaneet ainakin 
vauraissa länsimaissa kehitystä siihen suuntaan, että kaikkien 
katsotaan nykyään olevan oikeutettuja terveyteen ja hyvinvoin
tiin sukupuolestaan, ihonväristään ja muista ominaisuuksistaan 
riippumatta. Toisaalta näkemys terveydestä kaikkien oikeutena 
on kohdannut vastustustakin, osittain periaatteellisista, osittain 
käytännöllisistä syistä. Joidenkin näkökantojen mukaan siitä 
seuraava terveydenhuollon yhteiskunnallistuminen on eettisesti 
ja poliittisesti sietämätöntä, jotkut taas vieroksuvat niitä päätök
senteon periaatteita, joihin voimavarojen niukkuus yhdistettynä 
kaikkien auttamisvelvollisuuteen saattaa johtaa.
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Terveys ihmisoikeutena: WHO:n kanta

Maailman terveysjärjestö WHO hyväksyi vuonna 1976 peruskir
jaansa lisäyksen, jota järjestöön kuuluvien Yhdistyneiden Kansa
kuntien jäsenvaltioiden tulisi ainakin periaatteessa pyrkiä nou
dattamaan. Lisäyksen aluksi esitetään seuraava määritelmä:

»Terveys on täydellisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen 
hyvinvoinnin tila, ei pelkkää sairauden ja heikkouden puut
tumista.»1

Määritelmää seuraa lisäyksen eettisesti merkittävin osuus:

»Korkeimmasta saavutettavissa olevasta terveydentilasta 
nauttiminen on yksi jokaisen ihmisen perustavista oikeuksis
ta, riippumatta rodusta, uskonnosta, poliittisesta katsannosta 
tai taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta asemasta.»2

Lisäyksen lopuksi mainitaan vielä, että julkisella vallalla on 
kussakin valtiossa vastuu sellaisten terveys- ja sosiaalipalvelui
den perustamisesta ja ylläpitämisestä, joita kansalaisten ter
veydellinen hyvinvointi edellyttää.

Arvostelun aihetta WHO:n kannanotossa antaa ainakin 
terveyden määrittely niin laajasti kuin se on lisäyksessä esitetty. 
Täydellinen sosiaalinen hyvinvointi, joka siinä on asetettu 
yhdeksi terveyden kolmesta ehdosta, ei varmastikaan voi toteu
tua muualla kuin täydellisen hyvässä yhteiskunnassa. Siitä, 
minkälaiset yhteiskunnat ovat täydellisen hyviä ja mitkä eivät, 
voidaan tietenkin esittää monia käsityksiä. Mutta eriävistä 
mielipiteistä huolimatta kukaan meistä ei varmaankaan väittäisi, 
etteivät yksittäiset ihmisyksilöt voi olla terveitä epätäydellisessä- 
kin maailmassa. Vaikka terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin
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välillä epäilemättä vallitsee jokin yhteys, jälkimmäistä ei voida 
nimetä edellisen välttämättömäksi ehdoksi kuten WHO:n kan
nanotossa tehdään.

Markkinamalli: terveys kuuluu siitä maksaville

Monilla yhteiskuntaelämän aloilla voimakkaassa suosiossa 
olevan, joskin terveydenhuollosta keskusteltaessa varsin harvi
naisen näkemyksen mukaan ajatuskin kaikkien ihmisten yhtäläi
sestä oikeudesta terveyteen ja sen edellyttämään hoitoon ja 
palveluihin on poliittisesti vaarallinen ja eettisesti epäilyttävä. 
Mallin kannattajan mielestä kunkin yksilön luonnollinen oikeus 
itse ansaitsemaansa yksityisomaisuuteen on huomattavasti perus
tavampi seikka kuin jokin Maailman terveysjärjestön keksimä 
tasapuolisen terveyden edistämisen vaatimus. Heidän mukaansa 
ei näin ollen voi olla oikein, että joidenkin ihmisten terveyden
huoltopalvelut maksetaan joidenkin muiden ihmisten ansaitse
milla rahoilla.3

Tällaiseen näkemykseen voidaan esittää kaksi vastaväitettä. 
Ensinnäkin voidaan huomauttaa, että nykyisessä maailmassam
me suurin varallisuus kertyy suhteellisen harvoin niille tai vain 
niille, jotka olisivat sen ansainneet. Jokainen yksilö tarvitsee 
elääkseen ja kasvaakseen niin monia muita ihmisiä niin pitkään, 
että kaikki hänen ansionsa ovat monessakin mielessä kokonaisen 
ihmisjoukon saavutuksia. Miksi siis terveyspalveluna maksetta
essa katsottaisiin vain sitä, kenelle palkka kaikkien yhteisistä 
ponnistuksista lopulta jäi?

Toiseksi voidaan kyseenalaistaa se oletus, että oikeus yksi
tyisomaisuuteen on perustavampi kuin oikeus terveyteen. Onhan 
selvää, että ellei ihmisille taata ainakin terveyden perusedelly
tyksiä, he päätyvät voimiensa, syntymäpaikkana ja muiden



112

vastaavien tekijöiden perusteella hyvin erilaisille lähtötasoille 
kilvoiteltaessa yksityisomaisuudesta. Oikeus terveyteen, ainakin 
tulkittuna oikeudeksi joihinkin perustaviin hoitoihin ja palvelui
hin, on itse asiassa välttämätön edellytys yksilön yksityisten 
päämäärien, kuten omaisuuden, oikeudenmukaiselle tavoittelul
le.

Peruspalvelut ja erikoishoidot

Hieman muunnetun markkinanäkemyksen mukaan jokaisella 
ihmisellä on oikeus tiettyyn yhteisistä varoista kustannettavaan 
perusterveydenhuoltoon, vaikka kaikki sen ylittävä hoito onkin 
itse maksettava.4 Ajatus tuntuu sinänsä luontevalta, mutta sen 
puitteissa nousee ongelmaksi se, kuinka »perustava» ja »sen 
ylittävä» terveyspalvelu tarkalleen ottaen pitäisi erottaa toisis
taan.

Yksi viime aikoina julkisessa keskustelussa suosiota saavut
tanut jakoperuste on ns. itseaiheutettujen ja muiden sairauksien 
välinen ero. Jaon kannattajat perustelevat näkemyksiään vetoa
malla siihen, ettei voi olla oikein vaatia kaikkia veronmaksajia 
kustantamaan sellaisten tautien parantamista, joihin sairastuu 
vain vähemmistö — vähemmistö, joka on itse elämäntavoillaan 
saattanut itsensä alttiiksi näille taudeille. Keuhkosyöpä ja im
muunikato voisivat olla tyypillisiä esimerkkitauteja.

Mutta ero itseaiheutettujen ja muiden sairauksien välillä ei 
suinkaan ole niin selvä kuin ensinäkemältä näyttää. Toisaalta 
keuhkosyöpä tai immuunikato voi yksittäisissä tapauksissa olla 
peräisin yhtä hyvin työpaikan olosuhteista tai verensiirrosta kuin 
tupakoinnista ja seksuaalisesta kanssakäymisestäkin. Ainakaan 
sellaisissa olosuhteissa ei kai mikään oikeudenmukaisuus voi 
asettaa näiden tautien uhreja vastuuseen onnettomuudestaan?
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Toisaalta taas on muistettava, että johtajan vatsahaava ja urheili
jan vääntynyt polvi ovat itseaiheutettuja siinä kuin tupakoitsijan 
syöpä ja seksilomalaisen immuunikatokin. Eroa tehtäessä ei 
voida keskittyä pelkästään siihen, tuntuuko jonkin taudin synty
historiaan mielestämme liittyvän epämoraalisia vaiheita.

Toinen mahdollinen jakoperuste kytkeytyy hoitojen erilai
siin hintoihin ja saatavuuteen. Ehkäpä kaikille tarjottaviin palve
luksiin voisivat kuulua edulliset ja helposti ulottuvilla olevat 
hoidot, kun taas kalliit ja harvinaiset käsittelyt tulisi varata 
niille, joilla on varaa maksaa terveydestään?

Tämä ero on kuitenkin eettisesti täysin vailla perustaa. Kun 
on kysymys elämää pidentävistä tai elämisen laatua ylläpitävistä 
hoidoista, potilaiden erotteleminen lompakon paksuuden mukaan 
on aivan yhtä heikolla pohjalla olipa kysymyksessä halpa tai 
kallis hoito. Mahdollisuuksien tasa-arvo ei toteudu, ellei kaikille 
taata ainakin elämän säilymistä ja joidenkin perustavien tarpei
den tyydytystä. Ainoa hyväksyttävä, joskin hieman epäselvä 
raja erottelulle on se, joka kulkee todellisen lääkinnän ja erilais
ten pelkästään asiakkaan mielihyvää edistävien näennäislääkin- 
nällisten toimintojen välillä. Lihavuuden parantaminen rasvai- 
mulla ulkonäön korjaamiseksi ja hiusten kasvattaminen kaljuun
tuneelle miehiselle päälaelle eivät välttämättä ole palveluksia, 
joiden kustannuksiin kaikkien tulisi ottaa osaa. Hankalampi 
rajatapaus on esimerkiksi lapsettomuuden hoito kalliilla menetel
millä.5

Johtopäätöksemme tässä vaiheessa onkin, että kunnolliset ja 
kattavat terveydenhuoltopalvelut on mahdollisuuksien mukaan 
taattava kaikille ihmisille riippumatta siitä, kuinka he ovat sai
rautensa saaneet ja kuinka paljon sen hoito maksaa. On kuiten
kin huomattava, ettei »mahdollisuuksien mukaan kaikille» välttä
mättä tarkoita »kaikille», sillä resurssipulan yllättäessä tasave- 
roistenkin ihmisten välillä on tehtävä valintoja.6 Mutta tämän
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huomautuksen myötä siirrymmekin jo seuraavan aiheemme, 
niukkojen voimavarojen oikeudenmukaisen jaon piiriin.

Jos pelastettavia on liikaa...

Resurssien jakokysymyksiä voidaan helpoimmin lähestyä histo
riallisesti todella tapahtuneen, mutta eri elämänalaa kuin ter
veydenhuoltoa suoranaisemmin koskettavan esimerkin avulla.7 
Vuonna 1841 amerikkalaislaiva William Brown törmäsi jää
vuoreen Newfoundlandin lähellä matkallaan Liverpoolista 
Philadelphiaan. Ennen aluksen uppoamista sen miehistö ja 
puolet matkustajista ehtivät pelastautua kahteen veneeseen. Noin 
vuorokauden kuluttua toinen näistä veneistä, vuotava ja ylikuor
mitettu, alkoi osoittaa uppoamisen merkkejä. Miehistön jäsenet 
heittivät tällöin neljätoista miesmatkustajaa yli laidan saadakseen 
veneen pysymään pinnalla. Erään miehen kaksi sisarta seurasi 
oma-aloitteisesti veljeään kuolemaan. Joitakin tunteja myöhem
min loput seurueesta pelastettiin.

Philadelphiaan päästyään useimmat miehistön jäsenet hävisi
vät kuka minnekin, mutta Holmes-niminen merimies, joka oli 
toverinsa käskystä ottanut osaa veneen keventämiseen, otettiin 
kiinni, asetettiin syytteeseen taposta ja myös tuomittiin siitä. 
Oikeudenkäynnissä kävi ilmi, että merimiehet olivat toimineet 
tarkasti määrätyn periaatteen mukaan: »Miestä ja vaimoa ei 
eroteta toisistaan eikä naisia heitetä yli laidan.» Jutun tuominnut 
tuomari piti menettelytapaa vääränä ja esitti itse, että vastaavas
sa tilanteessa arpa olisi ainoa oikeudenmukainen ja inhimillinen 
ratkaisu. Myöhemmin on esitetty myös kanta, jonka mukaan, 
ellei vapaaehtoisia tällaisessa tilanteessa löydy riittävästi, on 
kaikkien joko pelastuttava yhdessä tai hukuttava yhdessä.8
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Esitetyt kolme näkemystä edustavat kolmea kokonaan 
erilaista eettistä perustelulinjaa tehdyille päätöksille. Viimeksi 
mainittu pelastutaan-tai-hukutaan-yhdessä-kanta on ihanteelli
suudessaan eettisesti ehdottomin: on luotettava vapaaehtoisiin 
uhrauksiin eikä ketään saa väkivalloin pakottaa kuolemaan 
muiden puolesta. Merimiesten ei-naisia-eikä-aviomiehiä-ratkaisu 
taas on esimerkki pragmaattisemmasta ajattelutavasta, jossa 
asiaa pyritään tarkastelemaan vallitsevien tapojen ja hyötynäkö
kohtien kannalta. Ja tuomarin arpajaisesitys puolestaan heijaste
lee vankkumatonta uskoa satunnaismenetelmien tasapuolisuu
teen.

Pragmaattiset kriteerit

Terveydenhuoltoon siirrettyinä sellaisia käytännöllisiä mittareita 
kuin merimiesten soveltama on useita.9 Lähes minkä tahansa 
niistä puolustaminen moraalisesti on kuitenkin hankalaa.10

Koko joukko ehdotetuista sisällöllisistä kriteereistä viittaa 
tavalla tai toisella yksilön elämän ja terveyden ulkoiseen arvoon 
— sen arvoon muille kuin hänelle itselleen. On esitetty muun 
muassa, että niukkoja lääkinnällisiä voimavaroja jaettaessa on 
otettava huomioon potilaiden tähänastiset ansiot ja saavutukset 
yhteisössä, heiltä tulevaisuudessa odotettavissa oleva työpanos 
sekä heidän vastuunsa lähiomaisistaan. Elämässään menestyneel
le ja vielä työkykyiseksi saatavalla perheellisellä ja nuorehkolla 
henkilöllä on tämän ajattelutavan mukaan suurempi oikeus 
esimerkiksi munuaiskoneen käyttöön kuin huonosti menestyneel
lä, perheettömällä ja iäkkäämmällä henkilöllä.

Mutta niin tähänastiset ansiomme kuin tulevat saavutuksem- 
mekin riippuvat suuressa määrin toisaalta luonnollisista, peri
tyistä ominaisuuksistamme, toisaalta muiden ihmisten vaikutuk
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sesta kehitykseemme ja työhömme siinä yhteiskunnallisessa 
asemassa, johon olemme syntyneet ja jossa olemme kasvaneet. 
Nämä tekijät ovat satunnaisia, eikä ihmisten palkitseminen tai 
rankaiseminen lääkintäpalveluilla ja -palveluiden puutteella 
niiden perusteella tunnu täyttävän kovinkaan hyvin inhimillisyy
den, eettisyyden ja oikeudenmukaisuuden vaatimuksia. Erityi
sesti tuleviin palveluksiimme yhteisölle liittyy sitä paitsi vaikea 
mittausongelma: kuinka tiedämme, mitä kukin meistä tulee vielä 
tekemään? Vuonna 1935 Adolf Hitleriä olisi varmasti Saksassa 
pidetty itseoikeutettuna kalleimpaankin hoitoon. Mutta jo vuosi
kymmen myöhemmin oli saksalaisillakin hyviä perusteita pitää 
alkuperäistä arvostelmaa vähintään kyseenalaisena.

Arkipäiväisemmätkin tapaukset osoittavat selvästi, kuinka 
arvoarviomme perustuvat melko vaarallisilta kuulostavilla 
tavoilla yhteisössä vallitseviin tapoihin, tottumuksiin ja arvos
tuksiin. Kun Yhdysvalloissa perustettiin 1960-luvulla maallikko- 
toimikuntia tekemään päätöksiä niukkojen voimavarojen jaosta 
munuaishoitojen tarvitsijoiden kesken, lopputulos oli, että 
esimerkiksi partiojohtajien ja pyhäkoulunopettajien oli helpompi 
saada hoitoa kuin kansalaisten, joilta nämä »yhteisöllisestä 
arvosta» kertovat suoritukset puuttuivat.11 Kukaan tuskin silti 
väittäisi, etteivätkö olevien olojen arvostelijat ja yhteiskunnalli
set uudistajat olisi usein tehneet yhteisölle suurempiakin palve
luksia kuin vaikkapa kunnolliset pyhäkoulunopettajat?

Ainoa käytännöllinen kriteeri, joka voitaneen ilman muuta 
hyväksyä, on potilaan kyky selviytyä hoidosta hengissä ja saada 
siitä todellista apua.12 Tällainen mittarijärjestelmä onkin käy
tössä useimmissa yksiköissä, jotka suorittavat harvinaisia ja 
kalliita toimenpiteitä, joista vain täsmälleen oikeanlaiset potilaat 
voivat hyötyä. (Aina on tietenkin olemassa myös sairaaloita ja 
lääkintähenkilöstöä, jotka tarjoavat palveluitaan eniten tarjoavil
le välittämättä siitä, auttaako heidän toimintansa potilaita vai ei.
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Näiden osuus lienee kuitenkin niin pieni, etteivät ne kohtalok
kaasti haittaa julkisen terveydenhuollon toimintaa ja periaattei
ta.)

Mutta potilaan lääketieteellisiä mahdollisuuksia ei suinkaan 
itsestään selvästi voida käyttää vertailuihin muiden samaa hoitoa 
jonottavien potilaiden kanssa. Selviämismahdollisuutta olisi 
paremminkin pidettävä pelkkänä kyllä-tai-ei-kysymyksenä, joka 
karsii ehdokkaista osan pois, mutta joka ei aseta jäljellejääviä 
paremmuusjärjestykseen. Paremmuusjärjestyksien laatiminen 
merkitsisi nimittäin paluuta jo hylättyihin satunnaiskriteereihin.

Satunnaismenetelmät

Merimies Holmesin tuominnut tuomari oli sitä mieltä, että 
veneessä olijoiden olisi pitänyt ratkaista arvalla, kenet heitetään 
yli laidan. Amerikkalaistuomarin mukaan arvanheitto tai jokin 
vastaava satunnaismenetelmä voittaa ilman muuta minkä tahansa 
pragmaattisten mittareiden soveltamisen, koska se ainoana 
asettaa tasa-arvoiset ihmiset tasa-arvoiseen asemaan ratkaisua 
tehtäessä ja koska se myös ainoana välttää puolueellisuuden, 
sorron, väkivallan ja ristiriitaisuudet.13

Arvanheittoa on puolustettu myös terveydenhuollon resurs
sijaon ratkaisuissa sillä perusteella, että se tukee sekä potilaiksi 
hyväksyttyjen että hylättyjen henkilökohtaista arvokkuutta 
antamalla heille kaikille valintamenettelyn alussa yhtäläisen 
mahdollisuuden päästä hoitoon. Voidaan myös väittää, että 
tällainen ihmisen arvokkuutta suojaava menettely tukee parhai
ten potilaan ja hoitohenkilökunnan välistä luottamuksellista 
suhdetta — jolle puolestaan koko lääkintätyön etiikka suurelta 
osaltaan pohjautuu.14
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Mutta arpajaisten järjestämistä panoksina ihmishenget 
voidaan yhtä hyvin vastustaa kuin puolustaakin elämän arvoon 
vedoten. Vene-esimerkkiämme vastaavassa englantilaisessa 
oikeusjutussa tuomari otti ehdottoman kielteisen kannan arvan- 
heittoon, koska hän piti »groteskina» ja ihmiselämän arvoa 
alentavana ajatusta uhkapelistä panoksena oma henki.15 Edel
leen arpajaisia voidaan arvostella niiden kylmyydestä ja epäinhi
millisyydestä: niihin ryhdyttäessä luovutaan ihmisen eettisestä 
vastuusta ja jätetään ratkaisu irrationaalisten luonnonvoimien 
armoille. Tällaisen vastuunpakoilun voidaan tuskin odottaa 
kasvattavan ihmisiä rationaalisina päätöksentekijöinä ja moraali
sina agentteina.

Satunnaismenetelmien kannattaja ei välttämättä hätkähdä 
syytöksiä siitä, että hän on siirtämässä ratkaisun ihmisten ulottu
mattomiin. Arvanheiton alkuperäinen tarkoitushan ei historian 
aamuhämärissä suinkaan ollut umpimähkäisen tuloksen tavoitte
lu, vaan jumalten tahdon kuunteleminen. Elämästään lottoavakin 
voi hyvin ajatella mielessään, että Jumala tai Onnetar suojaa 
niitä, jotka ovat sen tavalla tai toisella ansainneet. Nämä ansiot 
vain ovat ihmisjärjeltä salattuja, joten niiden pohtiminen on 
turhaa. Arpaa heittämällä näin ajatteleva ihminen ei järjettömästi 
myy omaa ratkaisuvaltaansa eettisissä kysymyksissä, vaan 
luottaa kohtalonsa Korkeampien Voimien huomaan. Eikä tällai
sessa ratkaisussa sinänsä olekaan mitään moittimista -  jokaisel
la on oikeus omissa asioissaan uskoa ja luottaa mihin haluaa. 
Mutta muiden ihmisten pakottaminen tyytymään yhden usko
muksiin perustuvaan ratkaisuun ei missään nimessä voi olla 
hyväksyttävää.

Arpajaisten pahin ongelma ei kuitenkaan ole kylmyys ja 
epäinhimillisyys eikä edes heittäytyminen kuviteltujen voimien 
armoille, vaan teoreettinen ristiriitaisuus. Sisällöllisten mittarien 
hylkääminenhän tapahtui sillä perusteella, että niiden takana
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vallitsevat ainakin osittain yksilön omista päätöksistä riippumat
tomat sattuman lait. Mutta jos sattuma osittaisenakin tekijänä 
riittää tekemään kriteeristä mahdottoman hyväksyä, tottahan 
sama koskee myös sen käyttöä ainoana ratkaisun apuvälineenä? 
Miten kukaan voi yhtä aikaa hylätä toisen näkemyksen sillä 
perusteella, että siinä nojaudutaan loppujen lopuksi »vain» 
sattumaan, ja hyväksyä sattuman itsensä suoraan käytettynä 
ainoaksi oikeaksi ratkaisuperusteeksi? Ja sitä paitsi, mitä mah
dollisuuksien tasa-arvoisuutta on siinä, että kolikon asento tai 
arpalipun numero määrää yhden kuolemaan, toisen elämään?

Kaiken kaikkiaan näyttääkin siltä, ettei juuri mikään esite
tyistä terveydenhuollon resurssien jakokriteereistä ole eettisesti 
hyväksyttävissä. Mikäli näin todella on, ainoaksi mahdollisuu
deksi jää turvautuminen kaikkein ehdottomimpaan periaattee
seen: ellei resursseja riitä kaikille, niitä ei anneta kenellekään. 
Järjettömän tuntuista, ehkä, mutta sääntö sisältää huomattavan 
moraalisen totuuden, nimittäin sen, että missä tahansa tilantees
sa kaikkien pelastaminen on aina paras ratkaisu. Oikeaan suun
taan nykyisessä terveydenhuollon resurssipulassa ei ehkä päästä- 
kään keksimällä monimutkaisia niukkuuden jakoperiaatteita, 
vaan pyrkimällä vakavasti lisäämään käytettävissä olevia voima
varoja.

Kaksi mahdollisuutta

Pragmaattisten kriteerien kaaduttua yksi kerrallaan ja satunnais- 
menetelmien osoittauduttua yhtä heikosti perustelluiksi ter
veydenhuollon niukkojen voimavarojen jako eettisesti hyväksyt
tävällä tavalla näyttää siis kaatuvan omaan mahdottomuuteensa. 
Kaksi mahdollisuutta on kuitenkin vielä jäljellä.
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Ensinnäkin arpapeli voidaan ehkä sittenkin hyväksyä — 
ellei itsessään hyvänä ratkaisuna niin ainakin välineenä parem
paan tilaan pääsemiseksi. Muuan amerikkalainen lainopin pro
fessori on aikanaan esittänyt puolikyynisenä kommenttina, että 
tiukasti valvottu terveyslotto, jossa kukaan ei saisi niukkoja 
hoitoja kuin hyvällä arpaonnella, olisi epäilyksettä tehokkain 
tapa varmistaa niukkuuden nopea eliminoituminen. Jos poliit
tiset ja taloudelliset päättäjät joutuisivat kilpailemaan tavallisten 
kansalaisten kanssa satunnaismenetelmällä terveyspalveluista, he 
kiirehtisivät varmaankin järjestämään asiat niin, että hoitoja 
riittäisi kaikille tai ainakin mahdollisimman suurelle enemmis
tölle.16

Toiseksi voidaan samassa tarkoituksessa ajatella turvautu
mista ihanteellisen ehdottomuuden malliin. Ellei joitakin erityis
hoitoja riitä kaikille, niitä ei anneta kenellekään: kuten vene- 
esimerkissä, kaikki elävät tai kuolevat yhdessä. Myös tällaisen 
politiikan ylläpitäminen voisi saada ihmiset tehokkaammin 
ponnistelemaan niukkuuden poistamiseksi.

Nämä kaksi ehdotusta eivät tietenkään ratkaise oikeudenmu
kaisen voimavarojen jaon ongelmaa. Sellaista ratkaisua ei ehkä 
ole olemassakaan. Mutta ne osoittavat, että kysymys saattaa olla 
väärin asetettu ja että vastaustakin kannattaa ehkä näin ollen 
etsiä aivan muualta.

Terveydenhuolto pelastusveneenä

Pelastusvene-esimerkin vertaaminen tilanteeseen terveydenhuol
lossa osoittaa lähemmin tarkasteltuna, kuinka hataralla pohjalla 
oikeudenmukaisuudesta puhuminen niukkojen lääkinnällisten 
resurssien jaossa on. On muistettava, että täysin riippumatta 
niistä päätöksistä, joita veneessäolijat keskenään tekevät, muu
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maailma on aloittanut joukon toimenpiteitä kaikkien pelastami
seksi heti, kun tieto heidän haaksirikostaan ja merihädästään on 
saatu. Onnettomuuspaikan lähellä olleet laivat tekevät kaikkensa 
löytääkseen eloonjääneet, ja monet muutkin tahot etsivät heitä 
kuumeisesti ja kustannuksia säästämättä.

Perusperiaatteena haaksirikkotapauksessa on, että mikäli 
jonkin tietyn ihmisjoukon edes arvellaan olevan pelastettavissa 
laivan upottua, joukkoa lähdetään kyselemättä etsimään ja 
auttamaan. Niukoista voimavaroista puhuminen tulkittaisiin 
tällaisessa yhteydessä epäinhimilliseksi raakuudeksi ja piittaa
mattomuudeksi ihmishengistä. Terveydenhuollossa sen sijaan 
joidenkin ihmisten hätä, sairaus tai kuolema näytetään näkevän 
väistämättömänä luonnonlakina, jonka edessä ainoa vaihtoehto 
on erilaisten »oikeudenmukaisten» niukkuuden jakomallien 
suunnitteleminen. Merellinen vertauskohta tälle menettelylle 
olisi, että hyväkuntoinen pelastusvälineillä varustettu laiva 
ohittaisi aavalla ulapalla pysähtymättä ylikuormitetun pelastusve
neen, ja laivan kannelta heitettäisiin ohi höyryttäessä veneeseen 
nopat arvanheittoa varten.

Demokratian rajat

Mikäli terveydenhuollon resurssikysymyksessä haluttaisiin 
menetellä kuten haaksirikon sattuessa, erilaisiin hoitoihin ja 
lääkintätoimenpiteisiin uhrattaisiin huomattavasti enemmän 
julkisia varoja kuin niihin nykyisellään uhrataan. Mutta tässä 
törmätään vastaväitteisiin: joidenkin alan päätöksentekijöiden ja 
asiantuntijoiden mielestä raja on jo saavutettu, eivätkä veron
maksajat enää ole valmiita myöntämään enempää rahaa julkisel
le terveydenhuollolle.17
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Mutta vaikka demokraattista päätöksentekoa yleensä tulisi 
kunnioittaa, senkin asemaa on erikseen tarkasteltava silloin, kun 
se johtaa suojattomien vähemmistöjen syrjimiseen. Klassinen 
esimerkki on kuvitteellinen ja liittyy Rooman maailmanvallan 
lopunaikoihin. Amfiteatteriin on kerääntynyt kymmenentuhatta 
ihmistä katsomaan näytöstä, jossa joukko leijonia raatelee 
»esiintyjän». Olettakaamme, että näytöksen peruuttamisesta 
käytäisiin kaikkien läsnäolijoiden kesken demokraattinen äänes
tys, jossa peruuttamista kannattaisi yksi äänioikeutettu -  raadel
tava -  ja välitöntä käynnistämistä loput kymmenentuhatta. 
Vaikka demokratian kunnioitus edellyttäisikin näytöksen järjes
tämistä, tuskinpa kukaan meistä olisi valmis hyväksymään 
sellaista ratkaisua. Yleisön käsitys tällaisesta raa’asta hauskanpi
dosta ei voi rakentaa pätevää perustaa eettisesti pitävälle päätök
selle.

Samalla tavalla demokratiaa voidaan moraalisesti kyseen
alaistaa vertailemalla joitakin voimavarojen tarpeita terveyden
huollossa ja muilla elämänaloilla. Esimerkiksi munuaispotilaiden 
puutteellisista mahdollisuuksista saada dialyysihoitoa keskustel
tiin Suomessa viimeksi samoihin aikoihin kuin Yleisradio neu- 
votteli jalkapalloilun maailmanmestaruusotteluiden televisioimi
sesta suorina lähetyksinä maamme koteihin. Demokraattinen 
voimavarojen jako johti siihen, että jalkapallokisat nähtiin ja 
munuaispotilaiden asema jäi jokseenkin ennalleen. Mutta voisi
ko kukaan, joka tietää että dialyysihoito on sitä tarvitseville 
elintärkeää, vakavissaan väittää, että urheilunystävien sinänsä 
harmittomat nautinnot television äärellä olisivat todella tärkeäm
piä rahoituksen kohteita kuin munuaispotilaiden auttaminen?

Toinenkin esimerkki on paikallaan. Helsingin kaupungilla 
oli 1980-luvulla varaa ryhtyä rakentamaan uutta oopperataloa, 
vaikka kaupungin sairaalat olivat samanaikaisesti niin ylikuormi
tettuja, että potilaita jouduttiin sijoittamaan komeroihin ja käytä
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ville. Demokraattisen päätöksenteon tulosta, epäilemättä, ja 
korkeakulttuurisesti ylentävää, mutta onko kulttuurinjanoisten 
kansalaisten onnellistaminen todella tärkeämpää kuin sairaiden 
ja vanhusten kunnollinen hoito?

Niukkuuden turhia tekijöitä

Myös terveydenhuollon piirissä varoja ajautuu kohteisiin, joiden 
rahoittaminen on joko menetys merkityksellisemmille aloille tai 
jopa suorastaan edistää resurssien haaskausta. Lääkintätoiminto- 
jen järkeistämisellä pystytään osa näistä virheistä poistamaan, 
mutta osa niistä on eliminoitavissa vain asenteiden voimakkaalla 
muuttamisella. Erityisesti terveysideologia ja lääkärien holhoava 
suhtautuminen potilaisiinsa ovat tehokkaasti turhaa niukkuutta 
luovia tekijöitä.

Maailmassa ja maassamme nykyään vallitseva ruumiillisen 
terveyden ja nuoruuden palvonta estää ihmisiä näkemästä, että 
fyysinen hyvinvointi on vain väline hyvän elämän viettämiseen, 
ei päämäärä, jota pitäisi kaikin voimin tavoitella. Fyysisen 
terveyden korottaminen ainoaksi itseisarvoksi on johtanut sii
hen, että suuri osa terveydenhuollon niukoista voimavaroista 
kuluu toisaalta luulosairaiden lääkitsemiseen yleensä vaaratto
milla mutta myös tehottomilla luontais- ja ihmehoidoilla, toi
saalta terveiden ihmisten trimmaamiseen yli-ihmisiksi. Kohtuul
linen fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi ovat toki onnellisen 
ihmiselämän tärkeitä perustekijöitä, mutta lääkintäviranomais- 
tenkin kannustama terveyshysteria on yhteisöllistä sairautta.

Toinen hämmästyttävä resurssien tuhlaamisen muoto on 
hoitojen suuntaaminen ihmisille, jotka eivät niitä halua -  tai 
eivät haluaisi, mikäli heidän mielipidettään kysyttäisiin. Esimer
kiksi kuoleman lähestyessä useat potilaat voisivat turvautua
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tahdonalaisen eutanasian mahdollisuuteen, mikäli sellainen olisi 
tarjolla.18 Mutta lääkärien perinteinen ammattietiikka ja sen 
sanelemat lääkäri-tietää-parhaiten-asenteet ovat toistaiseksi 
estäneet kaiken järkevän keskustelun aiheesta maassamme. 
Myös luutuneet tulkinnat joistakin kristillisen moraalin peruskä
sityksistä ovat auttaneet tässä jarrutustyössä.

Mitä tästä eteenpäin?

Nykyiset terveydenhuollon resurssiongelmat eivät mitenkään 
itsestäänselvästi heijastele sitä, että vauraiden länsimaiden 
lääkintäviranomaiset olisivat viime vuosikymmenien aikana 
epäonnistuneet työssään. Päinvastoin, ne osoittavat olemassa
olollaan, kuinka paljon useammalle ihmiselle terveyttä pyritään 
nyt antamaan kuin ennen voimavarojen havaittua puutetta. Vielä 
jokin aika sitten kalliiden erikoishoitojen saaminen kuului 
varakkaamman väestönosan etuoikeuksiin, eikä sellaisissa 
olosuhteissa kovin helposti synny resurssipulaa. Mutta jonkinas
teinen puute on ehkä väistämätön osa järjestelmää, jossa kaikille 
tarvitsijoille pyritään takaamaan kaikki mahdolliset elämää ja 
sen laatua säilyttävät lääkinnälliset toimenpiteet.

Kun lähdetään liikkeelle siitä Yhdistyneiden kansakuntien 
hyväksymästä periaatteesta, että terveys ymmärrettynä fyysisen 
ja psyykkisen hyvinvoinnin tilaksi on jokaisen ihmisen perusoi
keus rotuun, uskontoon, poliittiseen kantaan tai taloudelliseen ja 
yhteiskunnalliseen asemaan katsomatta, päädytään koko kansa
kunnan tasolla varsin ehdottomaan näkemykseen terveydenhuol
lon resurssipulan ratkaisusta. Voimavaroja on lisättävä, kunnes 
joko kaikille voidaan taata kaikki palvelukset tai muut, tärkeäm
mät yksilölliset tarpeet ja yhteiskunnalliset instituutiot alkavat 
kärsiä uudelleenjaosta.
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Koko keskustelua käynnistämässä ollut niukkojen resurssien 
oikeudenmukainen jako konkreettisissa lääkinnällisissä tilanteis
sa ei ehkä loppujen lopuksi olekaan niin tärkeä kysymys kuin 
siitä on haluttu tehdä. Mitään universaalia jakomallia ei ilmei
sesti voida edes esittää, sillä ellei vapaaehtoisia palveluista 
luopujia löydy tarpeeksi, ei yhden tuomitseminen jäämään ilman 
hoitoa ja mahdollisesti kuolemaan muita nopeammin ole sen 
»oikeudenmukaisempaa» kuin toisenkaan. Oikeudenmukaisuuden 
etsiminen sieltä, missä sitä ei ole, näyttääkin terveydenhuollon 
resursseista käytävässä keskustelussa vain keinolta suunnata 
huomio pois varsinaisesta ratkaisusta, voimavarojen lisäämisestä 
vastaamaan tasapuolisesti kaikkien tarpeita.
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Luku 9

O n k o  o ik e u d e n m u k a is u u d e s t a  h y ö t y ä  t e r v e y 
d e n h u o l l o s s a ?

Matti Häyry

Taloudellinen lama pakotti filosofitkin punnitsemaan uudelleen 
terveydenhuollon voimavarojen jakoon liittyviä kysymyksiä. 
Tämä kirjoitus valmistui vuonna 1992 osana Sosiaali- ja  
terveysalan tutkimus- ja  kehittämiskeskuksen (STAKES) rahoit
tamaa hanketta ’Oikeudenmukaisuus ja  tehokkuus terveyden
huollossa \

Terveydenhuollon palveluista ja niiden tarjonnasta käydyssä 
keskustelussa monet päätöksentekijät ja tutkijat ovat vaatineet, 
että niukat voimavarat on jaettava oikeudenmukaisesti eri lää- 
kinnän alojen ja potilasryhmien kesken. Vaatimusten taustalla 
on kaksi yleisesti omaksuttua oletusta. Toisaalta enemmistö 
poliittisista päättäjistä ja johtavista bioeetikoista näyttää olevan 
yhtä mieltä siitä, että yltäkylläisyyden aika on ohi julkisten 
terveyspalveluiden tarjonnassa. Kehittyneimmilläkään yhteis
kunnilla ei heidän mielestään ole varaa tyydyttää jokaisen 
jäsenensä jokaista terveyspalveluihin liittyvää tarvetta ja toivet
ta. Toisaalta yleinen taloudellinen niukkuus ja asenteiden muu
tokset ovat heikentäneet monien kykyä ja halua auttaa huonom
massa asemassa olevia kanssaeläjiään. Ihmiset eivät enää hyväk-
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sy kasvavia julkisia tulonsiirtoja, joiden kautta yksi kansalais
ryhmä joutuu maksamaan toisten saamista terveyspalveluista.

Näiden oletusten perusteella päätöksentekijät ja bioeetikot 
ajattelevat, että terveydenhuolto on »saatettava oikeudenmukai
suuden piiriin». Voimavarojen puutteesta ja muuttuvista asen
teista huolimatta terveydenhuollon tehtävä on edelleen täyttää 
mahdollisimman monen yksilön tärkeimmät terveyspalveluihin 
liittyvät tarpeet. Siksi päättäjien ja eetikoiden mielestä onkin 
löydettävä yleisesti hyväksyttyjä periaatteita, joiden avulla 
niukat julkiset voimavarat voidaan jakaa oikeaksi katsotulla 
tavalla ensin terveydenhuollon ja muiden julkisten menoerien 
välillä, sitten terveydenhuollon eri osa-alueiden kesken.

Uusi oikeudenmukaisuudesta käytävä keskustelu liittyy 
läheisesti taloudellisen tehokkuuden ja yhteiskunnallisen hyödyl
lisyyden vaatimuksiin. Oikeudenmukaisuudella terveydenhuol
lossa ei enää tarkoiteta, kuten vielä 1960- ja 1970-luvuilla, 
kaikkien yhtäläistä oikeutta saada tarpeidensa mukaisia palvelui
ta asemastaan ja varallisuudestaan riippumatta. Egalitarismin ja 
sosiaalisen demokratian aatteet ovat saaneet väistyä taloudel
listen laskelmien tieltä ja vapauden ja tasa-arvon filosofiat ovat 
saaneet seuraajikseen välttämättömyyden ja hyödyn ajatukset. 
Uuden oikeudenmukaisuuden puolestapuhujat arvelevatkin, että 
heidän vaatimuksiaan tukevat historian väistämättömyyden 
lisäksi yhteisen edun ja suurimman yleisen onnellisuuden ihan
teet.

Tämän esitykseni tarkoituksena on osoittaa, että useimmat 
»uuden oikeudenmukaisuuden» puolestapuhujat ovat väärässä. 
Yhteisen edun ja suurimman onnellisuuden periaatteet voivat 
kyllä tiettyjen olosuhteiden vallitessa vaatia joidenkin oikeuden
mukaisuutta koskevien sääntöjen kunnioitusta. Mutta ei ole 
itsestään selvää, vallitsevatko kyseiset olosuhteet nykyisessä 
terveydenhuollossa. Vaikka taloudellinen niukkuus ja asenteiden
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muutokset edellyttäisivätkin terveydenhuollon voimavarojen 
säätelyä, säätelyn toteuttaminen käytännössä ei — ainakaan 
julkisuudessa ehdotetuilla kriteereillä — todennäköisesti lisäisi 
yhteistä etua tai yleistä onnellisuutta. Itse asiassa ainoa hyö
dyllinen oikeudenmukaisuuden muoto terveydenhuollossa koros
taa edelleen yksilöiden yhtäläistä oikeutta saada tarpeidensa 
mukaisia palveluja. Vain tämä oikeudenmukaisuuden periaate 
voi taata mahdollisimman monen ihmisen onnellisuuden. Ja vain 
tästä periaatteesta voidaan johtaa perusteltuja kriteereitä yksilöi
den välisiin valintoihin niissä tapauksissa, joissa terveydenhuol
lon voimavarat eivät riitä kaikkien hoidon tarpeessa olevien 
auttamiseen.1

Oikeudenmukaisuus ja yhteinen etu: David Humen teoria

Tarkasteltaessa järjestelmällisesti oikeudenmukaisuuden suhdetta 
yhteiseen etuun on kiinnitettävä huomiota neljään kysymykseen. 
Nämä ovat:

(1) Mitä on »yhteinen etu»?

(2) Minkälaisten olosuhteiden vallitessa yhteisen edun
edistämiseen tarvitaan oikeudenmukaisuutta?

(3) Vallitsevatko nämä olosuhteet todellisuudessa?

(4) Mikäli nämä olosuhteet vallitsevat todellisuudessa,
minkälaiset oikeudenmukaisuuden periaatteet edistä
vät parhaiten yhteistä etua?



131

Terveydenhuollon voimavaroista käydyssä keskustelussa on 
usein vastattu vain osaan näistä kysymyksistä. Siksi, mikäli 
tarkastelulle halutaan saada kestävä teoreettinen perusta, mallia 
johdonmukaiselle vastausjoukolle onkin etsittävä filosofian 
historiasta.

Ensimmäisen ja edelleen kattavimman teorian oikeudenmu
kaisuuden ja yhteisen edun suhteesta esitti 1700-luvun puolivä
lissä skottifilosofi David Hume. Kirjassaan An Enquiry Concer- 
ning the Principles o f  Morals(1751) Hume jakoi kuvauksensa 
oikeudenmukaisuuden ehdoista ja sen luonteesta kolmeen osaan. 
Ensimmäisen osista muodosti hänen yleinen käsityksensä inhi
millisen toiminnan oikeasta päämäärästä. Toisessa osassa Hume 
tarkasteli oletuksia luonnonvarojen suhteellisesta niukkuudesta 
maailmassa ja ihmisluonnon itsekkyydestä. Kolmanneksi hän 
yhdisti edellisten kohtien oletukset ja johti niistä oman teoriansa 
oikeudenmukaisuuden periaatteista.

Yhteinen etu inhimillisen toiminnan päämääränä

Hume puolustaa kirjassaan näkemystä, jonka mukaan kaiken 
inhimillisen toiminnan perimmäinen päämäärä on yhteiskunnan 
ja koko ihmiskunnan yhteinen etu. Hänen määritelmänsä »yhtei
selle edulle» käy ilmi niistä perusteluista, joita hän esittää 
näkemykselleen.

Humen teorian mukaan ihmiset pyrkivät yleensä toiminnal
laan edistämään omaa etuaan, mutta he pitävät silti myös mui
den ihmisten etuja edistämisen arvoisina. Tämä johtuu kolmen 
psyykkisen ja sosiaalisen tekijän yhteisvaikutuksesta. Ensinnä
kin, vaikka ihmiset eivät tavallisesti ole täydellisen hyväntah
toisia toisiaan kohtaan, he eivät myöskään ole täydellisen pahan
tahtoisia. Järkevät yksilöt eivät aina ole valmiita uhraamaan
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omaa etuaan ventovieraiden hyväksi, mutta he eivät myöskään 
normaalioloissa halua vahingoittaa muita, ellei siihen ole erityis
tä aihetta. Toiseksi, toisten kokema kärsimys herättää ihmisissä 
myötätuntoa. Koska yksilö on itse kokenut, miltä kipu ja tuska 
tuntuvat, hän voi ainakin jossain määrin myötäelää toisten 
ihmisten (ja eläinten) tuskan. Tämä antaa hänelle syyn välttää 
muiden tietoista vahingoittamista.

Kolmanneksi, vaikka ihmisten luontainen hyväntahtoisuus ja 
myötätuntoisuus ovat liian heikkoja voittaakseen yksilöiden 
samoin luontaisen itsekkyyden, inhimillinen kanssakäyminen ja 
erityisesti siihen liittyvä moraalisen hyväksynnän ja paheksun
nan osoittaminen voimistavat yksilöiden orastavaa altruismia. 
Humen käsityksen mukaan kaikissa olemassaolevissa yhteiskun
nissa on ylistetty hyveellisinä niitä, jotka ovat edistäneet yhteistä 
hyvää omassa ympäristössään, ja moitittu paheellisina niitä, 
jotka ovat toimineet yhteisen hyvän vastaisesti. Moraalisen 
kielenkäytön kautta omaksutut eettiset käsitykset vahvistavatkin 
hänen teoriansa mukaan ihmisten synnynnäistä kykyä ja taipu
musta hyväntahtoisuuteen ja myötätuntoon toisia ihmisiä koh
taan.

Humen määritelmä yhteiselle edulle käy ilmi hänen teorian
sa ensimmäisestä ja toisesta kohdasta. Ihmisten luonnollinen — 
joskin rajallinen -  hyvä tahto ja myötätunto saavat heidät ar
kielämässään kiittämään hyveellisinä niitä henkilöitä, joiden 
toiminta hyödyttää muita ihmisyksilöitä. Yhteisen edun onkin 
perimmiltään tarkoitettava yksilöiden yleistä onnellisuutta yh
teiskunnassa ja koko maailmassa. Teorian kolmannessa kohdas
sa mainittu moraalinen kielenkäyttö saattaa tosin joutua ristirii
taan tämän määritelmän kanssa. Useimmissa inhimillisissä 
yhteisöissä on aika ajoin ylistetty hyveellisinä sellaisiakin henki
löitä, joiden toiminta on ollut yksilöiden onnellisuuden vastaista. 
Mutta Humen ensimmäisten huomautusten voimaa osoittaa, että
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tällaista »väärää» eettistä sanankäyttöä on aina voitu ja voidaan 
arvostella vetoamalla yksilöiden yleiseen onnellisuuteen.

Yltäkylläisyyden ja täydellisen hyväntahtoisuuden puute

Hume asetti oikeudenmukaisuuden tarpeellisuudelle kaksi ehtoa, 
luonnonvarojen suhteellisen niukkuuden ja ihmisten kohtuullisen 
itsekkyyden. Hän arveli, että näiden ehtojen vallitessa — ja vain 
silloin — yhteisen hyvän edistämiseen tarvitaan oikeudenmukai
suuden periaatteita.

Humen ensimmäisen ehdon mukaan oikeudenmukaisuuden 
hyveelle ei olisi mitään käyttöä täydellisen yltäkylläisyyden 
tilassa. Mikäli jokainen yksilö voisi täyttää jokaisen toiveensa ja 
saada kaiken haluamansa vähentämättä mitenkään muiden 
mahdollisuutta täyttää vastaavia toiveitaan tai saada haluamiaan 
asioita, ei olisi mitään syytä puhua tavaroiden omistamisesta tai 
niiden oikeasta jaosta. Kenenkään ei tarvitsisi vaatia ansionmu- 
kaista osuuttaan yhteisestä hyvästä, jos jokainen saisi haluaman
sa määrän tavaroita ja palveluksia ansioistaan riippumatta. 
Kenenkään ei tarvitsisi puolustaa omistusoikeuttaan muiden 
vaateita vastaan, jos ihmiset saisivat kaiken, mitä haluavat kajo
amatta toistensa hallussa oleviin tavaroihin. Eikä kenenkään 
tarvitsisi vedota tarpeisiin oikeudenmukaisuuden mittana, jos 
kaikki tarpeet ja toiveet joka tapauksessa voitaisiin tyydyttää 
ilman erityisiä ponnistuksia.

Humen toisen ehdon mukaan täydellinen hyväntahtoisuus 
ihmisten kesken tekisi oikeudenmukaisuuden turhaksi niukkuu
den vallitessakin. Täydellisen hyväntahtoiset ihmiset ottaisivat 
kaikissa toimissaan kanssaihmistensä edut huomioon samalla 
painolla kuin omansa. Tämä ominaisuus tekisi esimerkiksi 
sopimukset tarpeettomiksi, koska ilman niitäkin jokainen apua
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tarvitseva saisi sitä aina halutessaan. Yksilön tarpeet jäisivät 
tyydyttämättä vain siinä tapauksessa, että joidenkin toisten 
yksilöiden perustavammat tarpeet pitäisi tyydyttää kiireellisem- 
min kuin hänen toiveensa. Tällaisissa olosuhteissa täydellisen 
hyväntahtoinen henkilö ei kuitenkaan edes haluaisi apua itsel
leen, vaan tahtoisi suunnata sen suuremmassa avuntarpeessa 
oleville.

Mutta vaikka yltäkylläisyys ja täydellinen hyväntahtoisuus 
olisivat molemmat riittäviä ehtoja ihmiskunnan suurimmalle 
onnellisuudelle, kumpikaan ei Humen mukaan toteudu maail
massa, jossa elämme. Luonnonvarojen niukkuus estää ihmisiä 
täyttämästä kaikkia toiveitaan ja oman edun suosiminen muiden 
edun kustannuksella ehkäisee ihmisten keskinäistä hyvää tahtoa 
ja myötätuntoa. Inhimillisen toiminnan korkeinta päämäärää, 
suurinta yleistä onnellisuutta, onkin pyrittävä tavoittelemaan 
keinotekoisten hyveiden ja tarkoitusta varten suunniteltujen 
instituutioiden avulla. Yhteiskunnan tasolla parhaan välineen 
tähän työhön tarjoavat oikeudenmukaisuuden periaatteet.

Oikeudenmukaisuus yksityisen omistuksen suojana

Erilaisten oikeudenmukaisuutta koskevien sääntöjen arvo vaihte- 
lee Humen mallissa sen mukaan, kuinka hyvin kukin periaate 
tai periaatejoukko täyttää tehtävänsä ihmiskunnan onnellistuttaja- 
na. Esimerkiksi perinteinen käsitys oikeudenmukaisuudesta 
ihmisten kohteluna arvonsa ja ansioidensa mukaan on Humen 
mielestä hyödytön ja jopa vahingollinen. Koska arvon ja ansioi
den määrittely yleisesti hyväksyttävällä tavalla on mahdotonta, 
periaatteen noudattaminen johtaa väistämättä väärien henkilöi
den palkitsemiseen ja sitä kautta motivaation laskuun niiden 
keskuudessa, jotka hyödyttävät muita eniten. Sama koskee
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maallistuneissa yhteiskunnissa ihmisten erottelua vanhurskauden 
ja sen puutteen perusteella. Täydellinen tasajakokaan ei saavut
tanut Humen suosiota oikeudenmukaisuuden mallina. Hän totesi 
tosin, että luonnon antimet, mikäli ne jaettaisiin tasan ihmisten 
kesken, riittäisivät tyydyttämään kaikkien tarpeet ja vieläpä 
tekemään kaikkien elämän kohtuullisen mukavaksi. Mutta hän 
vastusti kuitenkin kaiken jakamista tasan, koska hän piti sitä 
joko mahdottomana toteuttaa käytännössä tai yhteiskunnallisesti 
vaarallisena.

Humen tekemät huomiot tasajaon eduista ja haitoista muis
tuttavat läheisesti niitä perusteluja, joita käytetään nykyäänkin 
keskusteltaessa oikeudenmukaisuudesta terveydenhuollossa. 
Tasajaon puolesta puhuu se, että ei ole mitään muuta tilaa, 
jonka vallitessa kaikki ihmiset voisivat olla yhtäläisen onnellisia. 
Jokainen poikkeama tasajaosta heikentää yhteenlaskettua loppu
tulosta, sillä huonommassa asemassa olevat menettävät näissä 
muutoksissa aina enemmän kuin paremmassa asemassa olevat 
voittavat. Kuten Hume itse totesi, »tyhjänpäiväisen koreilunha- 
lun tyydyttäminen maksaa usein monien perheiden, jopa maa
kuntien, leivän»2.

Tasajakoa vastaan puhuvat kuitenkin Humen käsityksen 
mukaan sen epäkäytännöllisyys ja vaarallisuus. Vaikka kaikkia 
luonnon antimia jaettaisiin alustavasti yhtä paljon jokaiselle 
ihmiselle, yksilöiden erilaiset taidot, kyvyt ja voimat tekisivät 
nopeasti lopun tästä tasajaosta. Yksilöiden taitoja, kykyjä ja 
voimia voitaisiin tietenkin yrittää valvoa, mutta se edellyttäisi 
laajan virkakoneiston perustamista ja ylläpitoa. Tätä ratkaisua 
vastaan puhuvat suuret kustannukset ja väärinkäytösten mahdol
lisuus. Mitä kattavammin tasajaon säilymistä pyrittäisiin valvo
maan, sitä todennäköisemmin sitä valvova järjestelmä muuttuisi 
hirmuvallan välikappaleeksi. Sitä paitsi, olettaen että valvonta- 
koneisto todella tekisi tehtävänsä, sen ylläpito kävisi Humen
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mielestä ajan mittaan mahdottomaksi. Eriarvoisten omistussuh
teiden eliminointi hävittäisi nimittäin myös valtasuhteet, jotka 
perustuvat aina eriarvoisuuteen. Tasajaon vallitessa kenelläkään 
ei olisi riittävästi valtaa tai voimaa valvoa tasajaon toteutumista.

Humen oman näkemyksen mukaan yleistä onnellisuutta 
edistää eniten sellainen oikeudenmukaisuus, joka säätelee järke- 
vimmällä mahdollisella tavalla yksityisen omaisuuden hankintaa, 
siirtämistä ja suojaa. Hänen mielestään tämä päämäärä saavute
taan parhaiten noudattamalla seuraavia periaatteita. Ensinnäkin, 
yksilöillä on oltava oikeus pitää kaikki se, minkä he ovat itse 
tehneet tai mitä he ovat parantaneet omalla työllään. Toiseksi, 
heillä on myös oltava oikeus siirtää omaisuuttaan lapsilleen ja 
sukulaisilleen sekä oikeus vapaaseen kaupankäyntiin keskenään. 
Kolmanneksi, kaikkia omistusta koskevia sääntöjä ja sopimuksia 
on tarkasti noudatettava ja niiden noudattamista on julkisesti 
valvottava. Näiden periaatteiden kunnioitus takaa Humen mu
kaan yhteiskunnan vakauden ja yleisen onnellisuuden ja muo
dostaa hyödyllisen oikeudenmukaisuuden ytimen.

Hume toteaa kuitenkin, että yksityisomaisuutta koskeva 
oikeudenmukaisuus ei ole kaikissa olosuhteissa hyödyllistä, eikä 
ihmisten aina voida odottaa noudattavan sen säädöksiä. Äärim
mäinen niukkuus ja pitkälle viety pahantahtoisuus ihmisten 
kesken voivat estää omistusta koskevia periaatteita hyödyttä
mästä yhteiskuntaa ja sen jäseniä. Esimerkiksi nälänhädän 
sattuessa voi olla hyödyllistä ja oikein jakaa elintarvikkeita 
kaikille yhtäläisesti vallitsevista omistusoikeuksista välittämättä. 
Samoin haaksirikkoisilla on epäilemättä oltava oikeus käyttää 
muiden omaisuutta pelastaakseen henkensä. Ja jos lainkuuliainen 
kansalainen jouduttuaan hurjimusten ja rosvojen käsiin puolus
tautuu jonkun muun aseilla, se on varmasti oikeutettua. Aina 
kun yksityisomistuksen kunnioitus johtaisi suureen kärsimyk
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seen tai onnettomuuteen, siitä on Humen mukaan periaatteena 
luovuttava.

Oikeudenmukaisuuden tarve terveydenhuollossa

Uuden oikeudenmukaisuuden puolestapuhujat ovat terveyden
huollon voimavaroista ja niiden jaosta keskusteltaessa käyttäneet 
Humen teorian elementtejä valikoiden. He eivät yleensä ole 
täsmentäneet kovin selvästi omaa yhteisen edun määritelmäänsä, 
eivätkä he ole oikeudenmukaisuuden luonnetta tarkastellessaan 
aina ottaneet huomioon kaikkia Humen mainitsemia varauksia ja 
käytännön ongelmia. Heidän päättelyketjunsa ovat useimmiten 
alkaneet suoraan niukkuuden ja itsekkyyden oletuksista ja 
päätyneet ilman välivaiheita käsityksiin oikeudenmukaisen jaon 
periaatteista. Näiden päättelyketjujen ja niistä puuttuvien ele
menttien tarkastelu kohta kohdalta paljastaakin joukon virheel
lisyyksiä, joiden ansiosta useimmat keskustelussa esitetyistä 
johtopäätöksistä on hylättävä.

Yhteinen etu terveydenhuollon päämääränä

Keskustelussa terveydenhuollon voimavaroista ei aina selvästi 
täsmennetä sitä »yhteistä etua», johon terveyspalvelujen tarjon
nalla pyritään tai pitäisi pyrkiä. Puheenvuoroistaan päätellen 
uuden oikeudenmukaisuuden kannattajat näyttävät usein oletta
van, että terveydenhuollon tärkeimpiä tavoitteita ovat julkisten 
kustannusten säästäminen ja potilasryhmien asettaminen kiireel
lisyysjärjestykseen toimenpiteitä varten. Näin suppea käsitys 
yhteisen edun luonteesta ei kuitenkaan saa tukea terveydenhuol
lon julkisesti asetetuista päämääristä.
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Kaikkien terveydenhuoltoa koskevien kansainvälisten sopi
musten ja kansallisten lakien mukaan terveyspalvelujen tarjon
nalla pyritään ylläpitämään mahdollisimman monen ihmisyksilön 
terveyttä. Kuten Maailman terveysjärjestö WHO säätää perus
kirjansa lisäyksessä: »Korkeimmasta saavutettavissa olevasta 
terveydentilasta nauttiminen on yksi jokaisen ihmisen perusta
vista oikeuksista, riippumatta rodusta, uskonnosta, poliittisesta 
katsannosta tai taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta asemasta.»3 
Terveyspalvelujen tarjoaminen yhtäläisesti koko väestölle onkin 
yksi niistä tavoista, joilla kehittyneissä yhteiskunnissa on pyritty 
takaamaan tämän muissakin säädöksissä määritellyn oikeuden 
toteutuminen.

Se yhteinen etu, johon terveydenhuollon järjestelyillä pyri
tään, on siis mahdollisimman monen yksilön mahdollisimman 
korkea terveydentila. Tämän päämäärän yhteys suurimpaan 
yleiseen onnellisuuteen on ilmeinen. Jos esimerkiksi hyväksy
tään WHO:n peruskirjan määritelmä, jonka mukaan »terveys on 
täydellisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin 
tila»4, ero onnellisuuden ja terveyden väliltä häviää lähes täy
dellisesti. Ja vaikka korkea terveydentila ja koettu hyvinvointi 
erotettaisiin toisistaan tarkemmin, terveys on joka tapauksessa 
suurimmalle osalle ihmisistä onnellisuuden välttämätön edelly
tys. Terveyspalvelujen tarjonta näyttääkin vähintään epäsuorasti 
tähtäävän yleisen onnellisuuden ylläpitoon ja edistämiseen.

Tämän näkemyksen vastaisesti amerikkalaiseetikko Daniel 
Callahan väittää kirjassaan What Kind o f  Life (1990), että 
julkisen terveydenhuollon oikea tehtävä ei suinkaan ole yksilöi
den hyvinvoinnin tai onnellisuuden tavoittelu, vaan »yhteisen 
hyvän ja yhteiskunnan kollektiivisen terveyden edistäminen». 
Tämä käsitys ei kuitenkaan ole lähemmin tarkasteltuna kovin 
houkutteleva. »Yhteisen hyvän» poliittinen tai byrokraattinen 
määrittely antaa mahdollisuuden väärinkäytöksiin, joista on
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monissa maailman maissa saatu varoittavia kokemuksia viime 
vuosikymmenien aikana. Esimerkiksi mielisairaaloiden käyttö 
poliittisen erimielisyyden tukahduttamiseksi on ollut yleistä 
valtioissa, joiden lainsäädännössä yhteinen hyvä on asetettu 
yksilön hyvän edelle. »Yhteiskunnan kollektiivinen terveys» 
erotettuna yksittäisten kansalaisten terveydestä taas kuulostaa 
päämäärältä, jonka tavoittelu sopii diktatuuriin paremmin kuin 
demokratiaan. Fasistisessa Italiassa ja kansallissosialistisessa 
Saksassa yhteisellä edulla tarkoitettiin yliyksilöllistä rodun 
puhtautta ja kansan terveyttä, mutta luultavasti edes Callahan ei 
haluaisi lainata muita piirteitä näiden maiden terveydenhuollos
ta.

Niukkuus ja itsekkyys terveydenhuollossa

Humen oletukset voimavarojen niukkuudesta ja ihmisten itsek
kyydestä ovat viime vuosina olleet hyvin suosittuja päättäjien ja 
tutkijoiden keskuudessa. Erityisesti amerikkalaiset bioeetikot 
ovat kirjoituksissaan puolustaneet näitä oletuksia useillakin eri 
perusteilla.5

Paul Menzel esittää yleisesti kannatetun mielipiteen todetes
saan kirjassaan Strong Medicine (1990), että taloudellisen 
tehokkuuden vaatimukset tulevat väistämättä syrjäyttämään 
yksittäisten potilaiden edut tulevaisuuden terveydenhuollossa. 
Kaikissa länsimaissa on ryhdytty kiinnittämään enenevästi 
huomiota julkisen hallinnon tehokkuuteen, eikä terveydenhuol
toakaan pitkällä aikavälillä voida sulkea pois näistä tarkaste
luista. Kun taloudellisuuden vaatimus ulotetaan terveyspalve
luihin, ensimmäinen vaatimus on luonnollisesti kaikkinaisen 
tuhlauksen lopettaminen niiden jaossa. Mutta, kuten Menzel 
toteaa, tehokkuus tulee vaatimaan myös sellaisia säästötoimia,
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jotka koskevat yksittäisten potilaiden etuja. Kaikki eivät enää 
voi saada haluamaansa tai tarvitsemaansa hoitoa terveyden
huollon julkiselta sektorilta. Menzelin näkemyksen mukaan 
lääkärien on opittava hyväksymään nämä palveluiden supis
tukset ja pyrittävä sopeutumaan niihin oppimalla tekemään 
taloudellisesti tehokkaita hoitopäätöksiä.

Daniel Callahan (1987; 1990), joka jakaa Menzelin käsityk
sen rajoitusten väistämättömyydestä, ei näe voimavarojen niuk
kuutta pelkästään välttämättömänä pahana. Hänen mielestään 
bioeetikoiden tulisi itse asiassa hahmottaa yltäkylläisyyden 
loppuminen ainutlaatuisena tilaisuutena paneutua niihin ihmis
elämän ja inhimillisen terveyden perustaviin kysymyksiin, jotka 
runsauden aikoina on jätetty huomiotta. Näitä kysymyksiä liittyy 
Callahanin mielestä esimerkiksi hyvän elämän määrittelyyn ja 
terveyden arvoon suhteessa muihin inhimillisiin päämääriin, 
kuten sosiaaliseen hyväksyntään, älyllisiin saavutuksiin ja yksi
lölliseen kasvuun. Ihmiset ovat Callahanin mukaan unohtaneet, 
että terveys on vain väline muiden päämäärien saavuttamiseen, 
ja ryhtyneet tavoittelemaan terveyttä sen itsensä takia.

Ihmisten itsekkyys modernissa yhteiskunnassa näkyykin 
Callahanin mielestä parhaiten siinä, että yksilöiden terveyspalve
luihin kohdistamat vaatimukset ovat rajattomat. Kehittyneissä 
länsimaissa käytännöllisesti katsoen jokainen odottaa voivansa 
nauttia kaikista sairauksia parantavista ja kuolemaa lykkäävistä 
hoidoista, riippumatta siitä, kuinka niukkoja tai kalliita nämä 
hoidot ovat. Juuri yksilöiden itsekkäät ja loputtomat terveyteen 
liittyvät halut ja tarpeet ovatkin Callahanin käsityksen mukaan 
tärkein syy terveydenhuollon voimavarojen niukkuuteen.

Mutta Menzelin ja Callahanin väitteissä on omat ongelman
sa. Vaikka supistukset ja taloudellisen tehokkuuden vaatimukset 
ovat osa 1990-luvun yhteiskunnallista todellisuutta, ne eivät 
itsessään todista, että terveydenhuoltoon käytettäviä voimavaroja
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tulisi vähentää. Voi olla, että ihmisten kaikkia terveyteen liitty
viä toiveita ei perusteellisen pohdinnan jälkeen voida täyttää, 
mutta todellisten, perustavien tarpeiden tyydytys on varmasti 
edelleen mahdollista ja järkevää kehittyneissä yhteiskunnissa. 
Menzel ja Callahan ovat valinneet lähtökohdakseen sen usko
muksen, että julkisen terveydenhuollon voimavaroja on taloudel
lisen tehokkuuden nimessä supistettava. Tämä uskomus on 
kuitenkin luonteeltaan ideologinen ja itsensä toteuttava, ei 
vallitsevia tosiasioita neutraalisti kuvaava. Monilla ihmisillä on 
läntisissä yhteiskunnissa varaa ostaa asuntoja, autoja ja kodinko
neita, joita he eivät missään vakavassa mielessä tarvitse. Monis
sa maissa on julkisella taloudella lisäksi varaa pitää yllä ooppe
rataloja ja jalkapallohalleja, joiden olemassaolo ei ole välttämä
tön ehto minkään perustavan tarpeen tyydyttymiselle. Tällaisen 
tilanteen vallitessa on yksinkertaisesti harhaanjohtavaa väittää, 
että tärkeiden terveyteen liittyvien tarpeiden tyydyttämiseen ei 
riitä varoja yhteiskunnassa. Voimavarojen supistuksissa on 
kysymys poliittisesta valinnasta, ei luonnon välttämättömyy
destä.6

Callahanin väite ihmisten itsekkyydestä näyttäisi kuitenkin 
pelastavan hänen näkemyksensä oikeudenmukaisuuden tarpeesta 
terveydenhuollossa. Mikäli ihmisten itsekkyys — tai Humen 
kielellä »rajoitettu hyväntahtoisuus» — on tosiasia, ja mikäli 
heidän valintansa väistämättä aiheuttaisivat vakavaa niukkuutta, 
esittämäni vastaväite kumoutuisi. Väite voimavarojen puutteesta 
ei siinä tapauksessa olisi vain Callahanin ideologinen kannanotto 
taloudellisen tehokkuuden puolesta vaan kuvaus vallitsevista 
asiantiloista, joihin bioeetikkojen kannanotot eivät vaikuta. 
Mutta tämä tulkinta herättää joitakin kysymyksiä, joihin Calla
han ei välttämättä pysty vastaamaan. Ensinnäkin, hoidetaanko 
ihmisiä kalliilla menetelmillä pelkästään tai edes ensisijaisesti 
siksi, että he itse haluavat sitä? Monissa viimeaikaisissa kuole-
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mistä käsittelevissä kirjoissa väitetään, että ihmiset itse olisivat 
valmiimpia luopumaan kamppailusta kuolemaa vastaan kuin 
lääkärit ja potilaiden omaiset.7 Myös vähemmän kohtalokkaita 
sairauksia ja vammoja voidaan hoitaa kalliilla ja niukoilla 
tavoilla ennemmin hoitohenkilöstön kuin potilaiden toiveesta. 
Toiseksi, kuinka varmaa on, että ihmisten tarpeiden tyydyttämi
nen kuluttaa eniten terveydenhuollon voimavaroja? Callahanin 
väitettä vastaan on esitetty (Reiman ja Nevinsky 1990), että 
resursseja tuhlataan huomattavasti enemmän väärillä teknolo- 
giavalinnoilla ja tarpeettomilla toimenpiteillä kuin tyydyttämällä 
potilaiden terveystarpeita. Järkevä voimavarojen käyttö voisi 
tämän esityksen mukaan taata kaikkien terveyspalveluihin 
liittyvien tarpeiden tyydytyksen kaikille kansalaisille.

Callahan ja Menzel ovatkin todennäköisesti väärässä us
koessaan, että taloudellinen niukkuus ja ihmisten itsekkyys 
voisivat itsessään pakottaa yhteiskunnan tekemään valintoja 
potilaiden tai potilasryhmien kesken. Mutta tämä ei tarkoita sitä, 
etteikö terveydenhuollossa olisi väistämättömiäkin valintatilan
teita. John Kilner kiinnittää kirjassaan Who Lives? Who Dies?  
(1990) huomiota siihen seikkaan, että lääketieteen kehitys 
tuottaa jatkuvasti uusia hoitomuotoja, joista useimpien tarjonta 
on ainakin alkuvaiheessa niukkaa. Kolme vuosikymmentä 
käytössä ollut dialyysihoito on monissa kehittyneissä maissa 
nykyään kaikkien ulottuvilla, mutta esimerkiksi elinsiirrot ovat 
vuosikymmenien kehittelyn jälkeen edelleen niukkoja, toisaalta 
kalleutensa takia, toisaalta koska sopivia elimiä ei ole riittävästi 
tarjolla. Toisen väistämättömän valintatilanteiden joukon muo
dostavat ennalta aavistamattomat onnettomuudet, luonnonmullis
tukset ja kulkutaudit. Parhaitenkaan varustettu terveydenhuollon 
järjestelmä ei pysty äkillisissä kriisiolosuhteissa tyydyttämään 
kaikkia terveyspalveluihin liittyviä tarpeita. Myös yllättävät 
yhteensattumat ja tapausten kiireellisyys voivat poikkeuksellises
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ti vaatia valintoja yksittäisten potilaiden kesken. Kaikkiin näihin 
tilanteisiin tarvitaan kieltämättä periaatteita, joiden mukaan 
terveydenhuollossa voidaan tehdä järkeviä ja oikeudenmukaisia 
päätöksiä.

Niukkuuden sanelema oikeudenmukaisuus terveydenhuollos
sa

Kilnerin, Menzelin ja Callahanin ratkaisut niukkuuden ongel
maan terveydenhuollossa perustuvat heidän omiin arvioihinsa 
siitä, mitkä potilasryhmät hyötyvät hoidoista eniten tai mitkä 
hoidot tuottavat eniten hyötyä. Heidän esittämänsä käytännön 
kriteerit oikeudenmukaisten valintojen teolle vaihtelevat henki
lön arvosta ja ansioista hänen ikänsä ja asemansa kautta maksu
kykyyn ja terveydentilan kriittisyyteen. Hoitojen keskinäisessä 
vertailussa kaikki kolme ovat valmiita suosimaan halpoja lääkin- 
nän muotoja kalliimpien kustannuksella.

Kilner (1990) suosittelee kolmea periaatetta potilaiden 
valinnalle niukkuuden vallitessa. Ensinnäkin hänen mielestään 
tulisi suosia niitä, jotka ilman hoitoja olisivat välittömässä 
hengenvaarassa. Toiseksi etusija tulisi antaa niille potilaille, 
joiden auttamiseen kuluu vähiten niukkoja voimavaroja. Henki
lölle, joka tarvitsee dialyysihoitoa vain kerran viikossa, pitäisi 
taata hoito ennemmin kuin henkilölle, joka joutuisi käyttämään 
samaa konetta jatkuvasti. Kolmanneksi Kilner haluaisi suunnata 
annettavan hoidon niille yhteiskunnan jäsenille, jotka ovat 
erityisen vastuunalaisessa asemassa. Lääkärit, tutkijat, poliiti
kot, liikemaailman johtajat ja pienten lasten vanhemmat on 
hänen mielestään hoidettava ennen työläisiä, alempia toimi
henkilöitä, naimattomia ja lapsettomia.
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Kilnerin kriteerit hoitovalintojen teolle ovat laajalti käytetty
jä, mutta niihin kaikkiin liittyy vakavia eettisiä ongelmia. Välit
tömässä hengenvaarassa olevien hoitaminen ennen muita kuulos
taa periaatteessa järkevältä ja inhimilliseltä, mutta käytännössä 
se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että elinsiirtopotilaiden on hyvin
kin sairaina odotettava vuoroaan kuukausikaupalla ennen kuin 
välitön hengenvaara nostaa heidät jonon kärkeen. Tällaisen 
järjestelmän inhimillisyys voidaan varmasti kyseenalaistaa. Mitä 
taas tulee tapauksiin, joissa yhden ihmisryhmän hoito vaatii 
enemmän rajallisia voimavaroja kuin toisten, ajatus mahdolli
simman monen yksilön auttamisesta olemassaolevilla resursseilla 
on epäilemättä houkutteleva. Mutta yleiseksi säännöksi omaksut
tuna periaate johtaisi ennen pitkää väestöryhmien syrjintään 
esimerkiksi asuinpaikan mukaan. Hoitojen takaaminen syrjäseu
tujen asukkaille on monissa tapauksissa huomattavasti kalliim
paa kuin samojen hoitojen tarjoaminen suurissa keskuksissa 
asuville. Voimavarojen jako yksinkertaisen kustannus-hyötysuh
teen mukaan tarkoittaisikin väistämättä sitä, että ainakaan uusin
ta teknologiaa vaativia hoitoja ei voitaisi tarjota lainkaan syrjäi
sempien seutujen väestölle.

Kilnerin kolmas ehdotus, ihmisten yhteiskunnallisen aseman 
ja arvon omaksuminen hoitovalintojen kriteeriksi, on ongelmal
linen sekä teoriassa että käytännössä. Ehdotuksen teoreettiset 
pulmat liittyvät ihmisten aseman ja tarpeentyydytyksen välisiin 
yhteyksiin. Kilnerin mallin mukaan yksilöitä palkittaisiin yli
määräisillä terveyspalveluilla siitä, että he ovat ennen sairastu
mistaan tai onnettomuuteen joutumistaan olleet elämässään ja 
uravalinnoissaan muita onnekkaampia. Mutta miksi ihmisiä 
pitäisi palkita tällaisella perusteella? Miksei päätöksissä yhtä 
hyvin voitaisi noudattaa päinvastaista periaatetta? Koska poliiti
kot, tutkijat, johtajat ja lääkärit ovat otaksuttavasti jo saaneet 
nauttia elämästään muita enemmän, heiltä pitäisi tasapuolisuu
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den niinissä evätä niukat hoidot, ja antaa muille mahdollisuus 
korvata määrässä se, mikä heidän elämästään on laadussa jäänyt 
puuttumaan.

Kilnerin kolmannen ehdotuksen käytännölliset ongelmat 
liittyvät kysymykseen siitä, kuka määrittelee jonossa olevien 
ihmisten arvon. Seattlessa Yhdysvaltojen luoteisrannikolla 
jaettiin 1960-luvulla niukkoja dialyysihoitoja potilaiden yhteis
kunnallisen aseman ja arvon mukaan, mutta silloisia kokemuk
sia ei ole pidetty kovin rohkaisevina.8 Pääasiassa maallikoista 
koottu raati teki päätöksiään keskiluokkaisen arvomaailman 
perustalta ja asetti työssäkäyvät, naimisissa olevat pyhäkou
lunopettajat työttömien ja naimattomien beatnikkien edelle. 
Raadin valinnoista noussut häly johti siihen, että Yhdysvalloissa 
on vuodesta 1973 lähtien kustannettu julkisista varoista kaikki 
vakaviin, potilaan henkeä uhkaaviin munuaisvikoihin liittyvät 
hoidot.

Dialyysihoidot ovat käsittelyn kohteena myös Menzelin 
(1990) kirjassa. Menzel mainitsee myönteisenä esimerkkinä 
rohkeasta päätöksenteosta Britannian kansallisen terveydenhuol
lon, joka on kokonaan lakannut kustantamasta dialyysihoitoa yli 
65-vuotiaille. Menzelin mukaan tälle päätökselle on kolme 
hyvää perustetta. Ensinnäkään dialyysihoidosta ei ole elinvuosis
sa ja niiden laadussa mitattuna vanheneville potilaille yhtä 
paljon hyötyä kuin nuoremmille. Toiseksi Menzel uskoo, että 
hyväksymällä oman poliittisen järjestelmänsä Britannian kansa
laiset ovat itse asiassa antaneet suostumuksensa niille päätök
sille, joita kansallisen terveydenhuollon piirissä tehdään. Ja 
kolmanneksi hän uskoo myös, että ihmisillä on velvollisuus 
kuolla kuluttamatta tarpeettomasti julkisen terveydenhuollon 
niukkoja voimavaroja. Viimeksi mainitusta perustelusta seuraa 
luonnollisesti myös se johtopäätös, että dialyysihoidon ohella 
muitakaan kalliita hoitoja ei pidä antaa niille kansallisen ter
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veydenhuollon asiakkaille, joiden kuolema on joka tapauksessa 
lähestymässä.

Menzelin perustelut kannalleen eivät ole kovin vakuuttavia. 
Dialyysihoidon hyöty eri yksilöille on erilainen, eikä millään 
ikärajalla voida yleisesti määritellä sellaista ihmiselämän kohtaa, 
jonka jälkeen hoitoa ei potilaan oman edun puolesta kannata 
aloittaa. Tätä osoittaa osaltaan sekin, että edes Britannian järjes
telmässä 64-vuotiaana aloitettua hoitoa ei suinkaan keskeytetä 
potilaan seuraavana syntymäpäivänä. Mitä potilaan omaan 
suostumukseen tulee, kaikki yksittäiset kansalaiset eivät missään 
yhteiskunnassa voi olla vastuussa kaikista vallanpitäjien päätök
sistä. Voihan olla, että vaalijärjestelmästä tai alhaisesta äänes
tysprosentista johtuen vallanpitäjät eivät todellisuudessa edusta 
kansan enemmistöä. Tai voi olla, että terveyspalveluiden tarvit
sija kuuluu vähemmistöön, jonka mielipidettä ei ole kuultu 
päätöksiä tehtäessä. Menzel ei potilaiden suostumukseen vedo- 
tessaan ota huomioon näitä mahdollisuuksia.

Jo ensimmäisessä terveydenhuollon oikeudenmukaisuutta 
käsitelleessä kirjassaan Setting Limits (1987) Callahan uskoi, 
Menzelin tavoin, että julkisen terveydenhuollon käyttäjillä on 
velvollisuus kuolla voimavaroja tuhlaamatta. Callahan on sit
temmin (1990) esittänyt myös, että hoiva ja sairauksien ennalta
ehkäisy olisi vähävaraisiin suunnatussa terveystyössä asetettava 
kalliiden hoitojen edelle. Hänen suosittelemiaan terveyspalve
lulta ovat kroonikoiden laitoshoito, ehkäisevä lääketiede, ras
kaudenaikainen neuvonta ja seuranta sekä antibioottihoidot ja 
yksinkertainen ensiapu äkillisissä sairauskohtauksissa ja onnetto
muustapauksissa. Kiellettyjen palveluiden listalle sen sijaan 
joutuvat alle puolikiloisten keskosten hoito, dialyysi, elinsiirrot, 
vanhusten keinoruokinta ja elvytys sekä AZT:n määrääminen 
immuunikatopotilaille. Kaikki tuomittavat toimenpiteet kohdistu
vat Callahanin mukaan sellaisiin yksilötason ongelmiin, joiden



147

ratkaisu ei nosta elämisen laatua yhteiskunnassa kokonaisuutena. 
Suositellut hoidot sen sijaan torjuvat kaikille yhteisiä uhkateki
jöitä ja turvaavat tärkeiden yhteiskunnallisten laitosten toimin
taa.

Callahanin käsityksen mukaan julkisten terveyspalveluiden 
ainoa tehtävä onkin tukea poliittisen ja oikeudellisen järjestel
män toimivuutta, kansakunnan puolustuskykyä, tiedettä ja 
taidetta sekä muita yhteiskuntaa koossapitäviä instituutioita 
kuten perhettä ja vapaaehtoisjärjestöjä. Edullisimpina tapoina 
saavuttaa tämä päämäärä hän pitää, kuten edeltävästä luettelosta 
käy ilmi, kroonikoiden sulkemista hoitoloihin, elämäntapojen 
valvontaa ja säätelyä sekä väestön pitämistä työkykyisenä. 
Kaikki sellaiset hoidot, jotka eivät tähtää näiden tavoitteiden 
toteuttamiseen, ovat turhaa ylellisyyttä joka on karsittava pois 
huonompiosaisille tarkoitetuista terveyspalveluista. Ne tarpeet ja 
toiveet, joita hahmoteltu järjestelmä ei tyydytä, ovat Callahanin 
mielestä seurausta yhteiskunnan liiallisesta sallivuudesta. Mikäli 
kaikille vähävaraisille halutaan taata yhtäläiset julkiset terveys
palvelut, on kalliista, vain yksittäisiä yksilöitä hyödyttävistä 
hoidoista luovuttava.

Oregonin malli

Useimmat terveydenhuollon supistuksia puolustavat bioeetikot, 
Callahan ja Menzel heidän joukossaan, rajoittavat ehdotuksensa 
koskemaan vain julkisin varoin ylläpidettyjä terveyspalveluja. 
Samaa periaatetta on noudatettu »Oregonin mallissa», viime 
aikojen tunnetuimmassa yrityksessä asettaa lainsäädännön kei
noin hoitoja tärkeysjärjestykseen.

Oregonin osavaltiossa Yhdysvalloissa hyväksyttiin 1989 
laki, jonka tarkoituksena on lisätä julkisten terveyspalveluiden
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käyttäjiä vähentämällä heille tarjolla olevien hoitojen määrää. 
Mallin mukaan terveydenhuollon palvelut jaetaan kolmeen 
luokkaan: »olennaisiin», »hyvin tärkeisiin» ja »yksittäisille 
yksilöille arvokkaisiin». Kunkin luokan sisällä hoidot on asetettu 
asiantuntijalausuntojen ja julkisen keskustelun perusteella tär
keysjärjestykseen. »Olennaisista» toimenpiteistä ensisijaisia ovat 
Oregonissa tehtyjen arvioiden mukaan sellaiset henkiä pelastavat 
operaatiot kuin kohtalokkaan verenvuodon tyrehdyttäminen ja 
sepel valtimotukoksen hoito. Seuraavina listalla ovat järjestykses
sä äitiyshuolto, lasten sairauksien ennaltaehkäisy, perheneuvonta 
ja raskauden ehkäisy, hoivapalvelut ja aikuisten sairauksien 
ennaltaehkäisy. »Hyvin tärkeinä» hoitoina pidetään Oregonissa 
muiden muassa hampaiden paikkaamista ja kroonisen migreenin 
helpottamista. Vain »yksittäisille yksilöille arvokkaiksi» katso
taan sen sijaan esimerkiksi vaippaihottuman hoito, syylien 
poisto ja keinohedelmöitys.

Seuraava askel Oregonin mallissa on hinnan laskenta jokai
selle luetteloidulle toimenpiteelle, ja kun tämä työ on saatu 
päätökseen, mallia on tarkoitus soveltaa käytäntöön. Perusaja
tuksena on se, että osavaltion budjetissa julkiselle terveyden
huollolle määrätään vuosittain kokonaissumma, jota ei ole 
millään tavalla eritelty. Tällä summalla julkinen terveysjärjestel- 
mä tyydyttää luetteloon kirjatussa järjestyksessä niin suuren 
määrän tarpeita kuin mihin varat riittävät. Vaikka julkiseen 
terveydenhuoltoon uhrattaisiin vain suhteellisen vähän varoja, 
järjestelmä takaa perustavimpana pidettyjen tarpeiden tyydytty
misen. Mutta olettaen, että voimavarat ovat rajalliset, osa 
vähävaraisten terveystarpeista jää aina tyydyttämättä.9

Monet arvioijat ovat pitäneet Oregonin mallia oikeutettuna 
sillä perusteella, että siinä potilasryhmien asettaminen järjestyk
seen ei tapahdu sukupuolen, ihonvärin, asuinpaikkakunnan tai 
minkään muun eettisesti epäilyttävän kriteerin mukaan, vaan
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tarpeiden tärkeyden perusteella. Mikäli tämä uskomus olisi tosi, 
malli kunnioittaisikin vakuuttavalla tavalla ihmisten yhtäläisiä 
oikeuksia terveyspalveluihin. Mutta valitettavasti uskomus on 
virheellinen kahdessakin suhteessa. Ensinnäkin on muistettava, 
että Oregonin malli on suunniteltu lisäämään joidenkin yksilöi
den tarpeentyydytystä toisten kustannuksella. Malliin kohdistu
vassa kritiikissä on todettu,10 että suurin osa kustannuksista 
lankeaa lopulta vähentyneinä palveluina matalapalkkaisten 
naisten ja heidän lastensa kannettaviksi. Jos tämä väite pitää 
paikkansa, suunnitelmaa ei juuri voitane ylistää tasapuolisuuden 
edistämisestä. Toiseksi koko suunnitelma koskee vain sitä osaa 
väestöstä, jolla ei ole varaa yksityisiin terveyspalveluihin. 
Koska parempiosaiset voivat tehdyistä luetteloista riippumatta 
ostaa haluamansa palvelut yksityiseltä sektorilta, maksukyky on 
itse asiassa ensisijainen oikeudenmukaisuuden mitta Oregonin 
mallissa.

Oregonin uuden lain samoin kuin Callahanin ja Menzelin 
teorioiden ainoa mahdollinen oikeutus löytyykin humelaisista 
tarpeellisuus- ja hyötypohdinnoista. Mikäli oikeudenmukaisuus 
yksityisomistuksen suojeluna hyödyttää yhteiskuntaa ja ihmis
kuntaa sekä yleisesti että terveydenhuoltoon sovellettuna, uuden 
oikeudenmukaisuuden kannattajat ovat oikeassa ja potilaat ja 
hoidot on asetettava arvonsa mukaiseen järjestykseen. Esitetty 
oletus on kuitenkin kummallakin tasolla kyseenalainen. Yksi
tyisomistuksen yleinen suojelu on läntisissä yhteiskunnissa 
johtanut siihen, että huonompiosaiset kuolevat jonoihin, kun 
taas parempiosaiset ostavat itselleen ikärajoista ja resurssien 
niukkuudesta piittaamatta terveyspalvelutta — samoin kuin 
kaikkia muitakin haluamiaan hyödykkeitä — yksityisiltä mark
kinoilta. Tämä tulos on kaukana Humen asettamasta tavoit
teesta, kaikkien ihmisten yhtäläisestä ja suurimmasta onnelli
suudesta. Kun monet ostetuista palveluista vielä ovat ostajiensa
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tarpeiden kannalta arvottomia, »perheiden, jopa maakuntien» 
hyvinvointi uhrataan monissa tapauksissa »tyhjänpäiväisen 
koreilunhalun tyydyttämiseen».11 Ainoa päämäärä, joka Calla- 
hanin, Menzelin ja Oregonin ehdotuksilla voidaan saavuttaa, 
onkin vähäväkisten pitäminen omalla paikallaan maailmassa ja 
yhteiskunnassa. Mutta vaikka suunnitelmat siitä, kuinka köyhät 
saadaan tyytymään 1950-luvun lääkintään rikkaiden kuluttaessa 
2000-luvun palveluita, voivat olla sekä teoreettisesti kiinnostavia 
että yleisesti vallitsevan ajattelutavan mukaisia, eettistä oikeutus
ta niillä ei ole.

Hyödyllisen oikeudenmukaisuuden rajat terveydenhuollossa

Bioeetikot, jotka ovat korostaneet oikeudenmukaisuuden tarvetta 
ja sen tuottamaa hyötyä terveydenhuollossa, ovat ainakin edellä 
esitetyissä tapauksissa luottaneet liikaa omien oletustensa voi
maan. Vastaukset kirjoituksen alkupuolella esittämiini neljään 
kysymykseen valottavat tätä virhettä. On kuitenkin muistettava, 
että voimavarat ovat joissakin tapauksissa niukkoja ja ihmiset 
vain rajoitetusti hyväntahtoisia. Näitä tilanteita varten on, 
Callahanin, Kilnerin ja Menzelin epäonnistumisista huolimatta, 
hahmoteltava yleisesti hyväksyttävissä olevia päätöksenteon 
malleja.

Oikeudenmukaisuus ja yhteinen etu terveydenhuollossa

Oikeudenmukaisuuden suhdetta yhteiseen etuun voidaan, kuten 
olen pyrkinyt osoittamaan, tarkastella parhaiten vastaamalla 
neljään kysymykseen. Vastaukset, joihin itse olen päätynyt, 
voidaan tiivistää seuraaviin määritelmiin ja huomioihin.



151

(1) Mitä on »yhteinen etu»l Yhteinen etu tarkoittaa sekä 
filosofisessa perinteessä että terveydenhuollon pää
määränä yksilöiden yhtäläistä terveyttä, hyvinvointia 
ja onnellisuutta. David Hume tosin esitti asiaa kos
kevassa teoriassaan myöhemmin huomautuksia, 
joiden perusteella yhteisössä vallitsevien tapojen 
kunnioitus sinänsä voisi edistää yhteistä etua. Sa
moin Daniel Callahan on määritellyt terveydenhuol
lon tavoitteeksi »yhteiskunnan kollektiivisen ter
veyden», joka ei takaa yksittäisten yksilöiden hyvin
vointia. Mutta tällaiset yksilöistä piittaamattomat 
tulkinnat ovat ristiriidassa sen individualistisen 
hengen kanssa, jolla sekä Hume että Callahan puo
lustavat yksityistä omistusta. Mikäli ihmisyksilöt 
ovat tärkeitä vapaasta omistuksesta puhuttaessa, 
heidät on otettava huomioon myös yhteistä hyvää 
määriteltäessä.

(2) Minkälaisten olosuhteiden vallitessa yhteisen edun 
edistämiseen tarvitaan oikeudenmukaisuutta? Viime
aikaisessa terveydenhuoltoa koskevassa keskuste
lussa oikeudenmukaisuuden tarve on, Humen teoriaa 
seuraten, yhdistetty voimavarojen rajallisuuteen ja 
ihmisten taipumukseen huolehtia ensisijaisesti omista 
eduistaan. Terveyspalveluiden yltäkylläisyys poistai
si omalta osaltaan säätelyn tarpeen, ja saman tulok
sen tuottaisi ihmisten täydellinen eläytyminen toisten 
ihmisten asemaan ja ongelmiin. Mutta niukkuuden ja 
itsekkyyden vallitessa julkisten päätöksentekijöiden 
on luotava lakeja ja muita keinotekoisia säädöksiä 
suurimman yhteisen edun takaamiseksi.
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(3) Vallitsevatko nämä olosuhteet todellisuudessa? 
Monet johtavat amerikkalaiset bioeetikot kuten 
Daniel Callahan, John Kilner ja Paul Menzel ovat 
kirjoituksissaan väittäneet, että terveyspalveluihin 
liittyvät halut ja tarpeet vaatisivat tyydyttyäkseen 
huomattavasti enemmän voimavaroja kuin julkiseen 
terveydenhuoltoon on perusteltua uhrata. Tämä väite 
on kuitenkin luonteeltaan ennemmin ideologinen 
kuin tosiasioihin liittyvä, eikä hoitojen ja potilasryh
mien asettamista tärkeysjärjestykseen voida eettisesti 
perustella siihen vetoamalla. Hyvin todennäköisesti 
valtaosa kaikkien ihmisten perustavimmista terveys- 
tarpeista voitaisiin tyydyttää siirtämällä varoja yksi
tyisestä ylellisyyskulutuksesta julkisen terveyden
huollon käyttöön. Ainoita todellisia valintatilanteita 
terveydenhuollossa aiheuttavat kokeiluasteella olevat 
hoidot kuten elinsiirrot sekä äkillisten suuronnet
tomuuksien ja kulkutautien seuraukset.

(4) Mikäli nämä olosuhteet vallitsevat todellisuudessa, 
minkälaiset oikeudenmukaisuuden periaatteet edistä
vät parhaiten yhteistä etua? Koska Callahan, Kilner 
ja Menzel perustivat vastauksensa tähän kysymyk
seen väärille oletuksille voimavarojen niukkuudesta, 
on ymmärrettävää, että he päätyivät vääriin johto
päätöksiin. Terveyspalveluiden jako-ongelmia ei 
voida ratkaista sen paremmin omistusoikeuden 
suojalla kuin esitetyillä ikä-, ansio- tai taloudelli- 
suuskriteereilläkään.Terveydenhuollonoikeudenmu- 
kaisuuden on pohjauduttava periaatteisiin, jotka 
kunnioittavat jokaisen yksilön yhtäläistä oikeutta
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saada tärkeimmät terveyteen liittyvät tarpeensa tyy
dytetyiksi.

Tasapuolisuus terveydenhuollossa

Kun lääkärit ja hoitajat joutuvat yksittäisissä hoitotilanteissa 
tekemään valintoja potilaiden tai potilasryhmien välillä, he 
voivat yksilöiden oikeuksia loukkaamatta käyttää ainakin viittä 
periaatetta päätöstensä perustana. Ensinnäkin he voivat kysyä 
potilailta itseltään, haluaako joku luopua hoidoista muiden 
hyväksi. Esimerkiksi tahdonalaisen eutanasian vastaiset säädök
set estävät tällä hetkellä monissa yhteiskunnissa tämän potilaan 
autonomiaa kunnioittavan säästöperiaatteen käytön. Toiseksi 
potilaiden tarpeet voidaan pyrkiä asettamaan tärkeysjärjestyk
seen. Sodissa ja suuronnettomuuksissa käytetty triage-malli on 
tämän periaatteen yksi sovellus. Triage-mallissa hoitamatta 
jätetään ne, jotka pysyvät hengissä ilman hoitoakin, ja ne, jotka 
kuolevat hoidosta huolimatta. Periaatetta voidaan soveltaa 
muihinkin tarpeisiin kuin eloonjäämisen tarpeeseen. Lisäksi 
voidaan hoidot porrastaa siten, että ensin hoidetaan kaikki 
hengenvaarassa olevat, sitten kaikki, joita uhkaa pysyvä vam
mautuminen ja vasta lopuksi vähäisemmät vaivat ja vauriot. 
Näitä sääntöjä käytetäänkin itse asiassa päivittäin suurten sairaa
loiden ensiapuasemilla.

Kolmannen hyväksyttävän valintaperusteen muodostaa 
yksittäisissä tapauksissa pelastettavien tai autettavien potilaiden 
lukumäärä. Mikäli äkillisen onnettomuuden jälkeen kymmenen 
uhrin henki voidaan pelastaa niukoilla voimavaroilla, jotka 
tarvittaisiin yhdennentoista pelastamiseen yksin, lukumäärän 
ottaminen huomioon ei ole tasapuolisuuden vastaista. Mutta on 
muistettava, että tätä periaatetta voidaan oikeutetusti käyttää
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vain yksittäisissä pakkotilanteissa. Yleisen terveyspolitiikan 
pohjana sama sääntö johtaisi hyvin todennäköisesti alueelliseen 
syrjintään ja epäoikeudenmukaisuuteen.

Neljäs usein käytetty ja tasapuolinen valintamenetelmä on 
jonotus. Tilanteissa, joissa autettavien määrä on vakio ja tyydy
tettävät tarpeet yhtä kiireellisiä ja yhtä tärkeitä, ensin tulleen 
palveleminen ensimmäisenä ei loukkaa kenenkään oikeutta 
yhtäläiseen kohteluun. Jonotuksen on kuitenkin perustuttava 
siihen, että poikkeuksia ei sallita missään olosuhteissa eikä 
millään perusteilla. Mikäli pienviljelijä syrjä-Suomesta on 
loukkaantunut onnettomuudessa samalla tavalla kuin Suomen 
tasavallan presidentti ja tullut ensimmäisenä ensiapujonoon, 
pienviljelijän on myös saatava apua ensimmäisenä. Jonotuksen 
oikeutus voi perustua vain sen ehdottomalle puolueettomuudelle.

Vielä viides mahdollinen valintaperuste on arvonta. Kun 
kaksi yhtä kiireellisesti avun tarpeessa olevaa potilasta tuodaan 
ensiapuasemalle yhtä aikaa, vain kolikon heitto tai muu satun- 
naismenetelmän käyttö voi kunnioittaa kummankin yhtäläistä 
oikeutta tulla hoidetuksi. Ajatus voi tuntua kylmältä ja käytän
nön potilastyöhön sopimattomalta, mutta kun valinnan kohteena 
olevat tapaukset ovat täsmälleen samanlaisia, arvonta on ainoa 
keino välttyä eettisesti kyseenalaisilta valinnoilta. Ellei arpaa 
käytetä, lääkäri tai hoitaja tekee väistämättä päätökset omien 
mieltymystensä mukaan, eivätkä potilaat saa yhtäläistä kunnioi
tusta perustaville ihmisoikeuksilleen.

Poliittiset päätöksentekijät ja terveystalouden asiantuntijat 
arvostelevat usein tasapuolisuuteen uskovia filosofeja siitä, että 
nämä eivät esitä yksikäsitteisiä kriteereitä potilaiden tai hoitojen 
priorisoinnille terveydenhuollon makrotasolla.12 Vallitsevissa 
olosuhteissa tämä syytös on perusteeton. Ketunmetsästäjätkin 
voivat tietenkin valittaa, että eläintensuojelijat eivät koskaan 
esitä kriteereitä kettujen oikeudenmukaiselle tappamiselle. Mutta
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molemmissa tapauksissa oikeutuksen esittäminen kuuluu niille, 
jotka kannattavat elävien olentojen kohtelua epäyhtäläisesti.

Toinen vastaus tutkijoiden ja päättäjien kritiikkiin on todeta, 
että pohjaltaan oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa niukkuuden 
vaikutuksia voitaisiin lievittää useimmilla esittämilläni periaat
teilla. Mikäli kaikkien kansalaisten ulottuvilla olisivat täsmälleen 
samat terveyspalvelut, hoidot voitaisiin asettaa tärkeysjärjestyk
seen niiden tarpeiden mukaan, joita ne todennäköisesti tyydyttä
vät. Myös jonotus ja arvonta olisivat hyväksyttäviä valinta- 
menetelmiä maailmassa, jossa kukaan ei voisi hankkia toisilta 
puuttuvia niukkoja palveluita asemansa tai maksukykynsä tur
vin. Oikeudenmukainen yhteiskunta voisi, mikäli sen voimava
rat olisivat rajalliset, hyvinkin laatia vaikkapa Oregonin mallia 
mukaillen luettelon, jonka mukaan palveluiden yhtäläinen tar
jonta kaikille kansalaisille järjestettäisiin. Mutta nykyisessä 
tilanteessa tällaisen järjestelmän luominen voisi vain syventää 
vallitsevia yhteiskunnallisia vääryyksiä.
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Luku 10

E l ä m ä n l a a t u  ja  pä ä t ö k se n t e k o  t e r v e y d e n h u o l 
l o s s a

Matti Häyry

Elinvuosien määrän lisäksi terveydenhuollossa on, niin resurs- 
s i k y s y n t y s t e n y h t e y d e s s ä  kuin muutoinkin, enenevästi kiinnitetty 
huomiota myös vielä elettävien vuosien laatuun. Tässä luvussa 
kartoitetaan elämän laadukkuuteen liittyviä kysymyksiä ja  
vaikeuksia.

Kysymys elämänlaadusta, tai täsmällisemmin ilmaistuna ihmis
elämän hyvästä laadusta terveydenhuollossa ja terveystutkimuk
sessa, voidaan teoreettista tarkastelua varten jakaa kolmeen osa- 
kysymykseen, nimittäin:

(1) Mitä elämänlaatu on?

(2) Miten elämänlaatua voidaan mitata?

(3) Mihin elämänlaadun mittauksia tarvitaan?

Filosofisen pohdinnan luontevin kohde on epäilemättä ensim
mäinen näistä osakysymyksistä; mittausmenetelmien laatiminen 
(2) näyttää lähinnä ihmis- tai yhteiskuntatieteilijöiden tehtävältä
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ja mittausten tarkoitusperistä (3) ovat lääketieteilijät ja hallin
toviranomaiset varmasti parhaiten selvillä. Mutta koska vastauk
set kysymykseen »Mitä on elämänlaatu?» voivat vaihdella kysy
jän aikeista riippuen, tarkastelu on silti hyvä aloittaa vastauksis
ta viimeiseen kysymykseen, mittausten tarpeesta ja niiden 
mahdollisista käyttötavoista.

Mihin elämänlaadun mittauksia tarvitaan? Taloudelliset 
tekijät

Yksi voimakas motiivi ihmiselämän laatuarvioiden tekemiselle 
terveydenhuollossa on taloudellinen: päättäjät haluavat saada 
yksikäsitteisiä ja objektiivisia perusteita lääkinnän niukkojen 
voimavarojen jaolle. Hoitojen keskinäinen vertailuhan on talou
dellisessa mielessä mahdotonta, ellei niiden panoksia ja tuotok
sia, hyötyjä ja haittoja voida jollakin keinoin saattaa keskenään 
yhteismitallisiksi, ja juuri elämänlaatu sopii monien teoreetik
kojen mielestä luontevasti osaksi tällaista muunto-operaatiota. 
Heidän käsityksensä mukaan yksittäisen hoidon arvo (Ah) 
saadaan helposti laskettua esimerkiksi kertomalla keskenään hoi
don todennäköisesti pelastamien elinvuosien määrä (Mh) ja 
niiden odotettavissa oleva laatu (L̂ ,) sekä vähentämällä tulokses
ta hoidon hinta (Hh), seuraavan kaavan mukaisesti:

(a) Ah =  (Mh ' L,) -  Hh

Mitä arvokkaampi hoito tällä kaavalla laskettuna on, sitä suu
remman hyödyn se rahayksikköä kohden antaa ja sitä parempi 
on sen asema resurssien jakopelissä. Mittausta voidaan käyttää 
yhtä hyvin hoitojen ja hoitoyksiköiden kuin yksittäisten poti
laidenkin keskinäiseen vertailuun: parhaan tuloksen saanut
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hoito, sairaala tai potilas on kaikissa tapauksissa se kohde, 
johon rahat tulisi tehokkuuden nimissä suunnata.

Mutta vaikka niukkuuden vallitessa valinnat ovat epäilemät
tä väistämättömiä ja vaikka esitetty kaava voi periaatteessa 
näyttää toimivalta, sen soveltamisessa terveydenhuollon arkeen 
on omat ongelmansa sekä yksittäisten potilaiden että suurempien 
kokonaisuuksien vertailussa.

Yksilötasolla pulmat alkavat jo »pelastettujen elinvuosien 
määrästä»: potilaan ennustehan on harvoin kovin varma ja 
yksiselitteinen eikä laskelmien teko epävarmuuden vallitessa 
näytä kovinkaan hyvältä perustalta resurssien tehokkaalle ja 
oikeudenmukaiselle jaolle. Yhteisötasolla puolestaan hoidon 
hinta aiheuttaa kiusallisia kysymyksiä: mikäli hoito maksaa 
enemmän syrjäseudun asukkaalle kuin kaupunkilaiselle tarjot
tuna, seuraako tästä, että maalaisserkun elämä on vähemmän 
arvokasta?

Sekä yksilö- että yhteisötason ongelmia tuottavat lisäksi 
ainakin kaavan käytöstä automaattisesti seuraava ikäsyrjintä ja 
siihen liittyvä sukupuoli-ja rotusyrjinnän mahdollisuus. Ikäsyr
jintään johtaa hoidon tuottamien elinvuosien esiintyminen kaa
vassa — mitä vanhempi potilas, sitä pienemmäksi hoidon arvo 
aina määrittyy muista tekijöistä riippumatta. Huonoinkin neona- 
taalihoito voi näin ohittaa järjestyksessä parhaankin keski-ikäis- 
ten tai sitä vanhempien tarvitseman avun. Ja jos keskimääräistä 
elinikää laskettaessa havaitaan selviä eroja sukupuoli- ja rotu- 
ryhmittäin, kaavan johdonmukainen käyttö voi edellyttää eetti
sesti varsin epäilyttäviä valintoja sen mukaan, mihin ryhmään 
kukin potilas sattuu kuulumaan.

Laatuvertailujen tekeminen taloudellisten laskelmien perus
taksi näyttää näiden ongelmien valossa oudolta ja tarpeettomal
ta. Ihmishenkien arviointi rahassa on pulmallista jo sinänsä,
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eikä tätä pulmallisuutta helpottane lisätekijöiden, kuten elämän
laadun ottaminen mukaan laskuihin.

Kliinisen päätöksenteon tukeminen

Mutta elämänlaatua ei toki mitata pelkästään taloudellisista syis
tä, henkilöiden ja hoitojen vertaamiseksi toisiin henkilöihin tai 
hoitoihin. Toinen ajateltu käyttötapa mittauksille voisikin olla 
yhtä potilasta koskevan kliinisen päätöksenteon 
lääkäri, joka tuntee tavallisimpien hoitojen arvon niiden toden
näköisesti tuottaman elämänmäärän ja -laadun mukaan mitattu
na, pystyy järkevästi päättämään potilaansa puolesta, mitä tälle 
tulisi tehdä. Riippuen siitä, minkälainen paino elinvuosien mää
rälle halutaan laskelmassa laatuun verrattuna antaa, ajatus voi
daan pukea kaavan muotoon kahdella eri tavalla.

Ensimmäisen muotoilun perusajatus on se, että ihmisen 
elinvuosilla ei ole erityistä merkitystä, ellei niiden laatukin ole 
siedettävä -  kaava muodostuu elämän määrän ja laadun yksin
kertaisesta kertomisesta keskenään:

(b) Ah = Mh • L,

Kun hintakysymykset eivät enää tässä vaiheessa vaikuta päätök
siin, ne tehdään — teknisesti ilmaistuna — sen mukaan, mikä 
hoitovaihtoehto toteutettuna tuottaisi eniten laadulla painotettuja 
elinvuosia eli QALYja (=  Quality Adjusted Life Years). Lasku- 
perustana on ehkä tavallisimmin se, että elämän laadulle anne
taan joitakin sovittuja mittareita käyttäen lukuarvo vaikkapa 
yhdestä nollaan — tulkinta voi olla esimerkiksi, että arvo 1 
tarkoittaa »täyttä elämää», arvo 0 »turhaa hengissäpysymistä» ja 
arvot 1—0 jotakin siltä väliltä. Hoidon saama lukuarvo voi
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näillä perusteilla vaihdella potilaan todennäköisestä elinajasta 
nollaan.1

Toisen muotoilun ajatuksena on kaiken ihmiselämän kunni
oittaminen niin kauan kuin se jatkuu tai saadaan jatkumaan. 
Kaava muodostuu tällöin kaksivaiheiseksi:

(c) Ah = Mh

tai mikäli kaksi hoitovaihtoehtoa tuottaa saman määrän elinvuo
sia

Ah = Lh

Elinvuosien määrän painottaminen niiden laadulla tulee siis mal
lissa kysymykseen vain silloin, kun joitakin hoitovaihtoehtoja ei 
muuten voida asettaa paremmuusjärjestykseen. Hoidon arvo voi 
tätäkin kaavaa käytettäessä vaihdella ainakin potilaan todennä
köisistä elinvuosista nollaan.

Kumman tahansa esitellyn ratkaisun puitteissa suuri osa 
edellä esitetyistä kritiikin kohteista häviää. Vaikka jäljellä 
olevan elinajan ja sen laadun arviointi on yhden yksilön hoi
topäätöksen teossa varmasti yhtä vaikeaa kuin yksilöiden välisiä 
valintojakin tehtäessä, vaikeuksia eivät ainakaan ole lisäämässä 
kysymykset oikeudenmukaisuudesta ja tasa-arvosta. Näiden 
mallien varsinainen ongelma onkin muualla, nimittäin niihin 
usein liitetyssä oletuksessa siitä, että lääkärin pitäisi tai että 
hänellä on lupa tehdä hoitopäätöksiä pelkästään joidenkin »ob
jektiivisten» mittareiden perusteella kysymättä lainkaan potilaan 
mielipidettä.

Viime vuosikymmenien aikana on sekä lääkintäeettisessä 
että -oikeudellisessa kirjallisuudessa kiinnitetty yhä enemmän 
huomiota potilaan itsemääräämisoikeuteen, siihen kuinka lopul
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lisen päätösvallan tulisi hoitojen valinnoissakin olla potilaalla 
itsellään.2 Lääkäri objektiivisia mittareita käyttävänä yksinvalti
aana ei oikein näytä sopivan tähän kuvaan. Saattaa tietenkin 
olla, että potilaat tekevät erehdyksiä ja virheitä päästessään 
valitsemaan omat hoitolinjansa, mutta itsemääräämisoikeuden 
luonteeseen kuuluu täysissä järjissään olevien yksilöiden vapaus 
myös virheiden tekemiseen oman henkensä, terveytensä ja 
elämänlaatunsa kustannuksella.

Potilaan päätöksenteon auttaminen

Mutta tämä arvostelu on ainakin periaatteessa kierrettävissä 
helposti: lääkärin yksinvaltiutta ylläpitävä korostus voidaan 
hylätä ja elämänlaadun mittausten perustaksi olettaa potilaan  
päätöksenteon helpottaminen. Tällaisen mallin puitteissa hoito
henkilöstö kertoo potilaalle valittavissa olevista vaihtoehdoista 
ja niiden arvioiduista vaikutuksista hänen jäljellä olevan elä
mänsä määrään ja laatuun — tietojen perusteella potilas tekee 
päätöksensä itse. Kaavan muotoon puettuna:

(d) Ah =  Ip {(Mh • L,) — Hh + N}

Hoidon arvo määräytyy siis sen mukaan, mikä on potilaan 
informoitu käsitys (Ip) hoidon arvosta. Potilaan itse omaan 
päätöksentekoonsa käyttämä informaatio ei tietenkään välttämät
tä rajoitu siihen tietoon, jota hoitohenkilöstöllä edeltävän vaih
toehdon mukaan olisi lupa käyttää. Määrä- ja laatukysymysten 
lisäksi potilaan autonomia yltää myös hoitojen hintoihin ja 
niiden vertailuun. Mikäli yksilö joko ei halua uhrata omia 
rahojaan kalliiseen hoitoon tai ei halua kuluttaa yhteisiä varoja 
mielestään turhaan lääkintään, hänellä on oikeus kieltäytyä



165

hoidosta tälläkin perusteella — tosin lääkärin velvollisuus on 
varmistaa, että valinta on potilaan itsenäisesti ja ilman ulkoista 
painostusta tekemä. Lisäksi täysissä sielunvoimissaan oleva 
potilas voi tietenkin itse päättää oman elämänlaatunsa kritee
reistä: halutessaan hän voi hylätä kaiken saamansa informaation 
ja oikeutetusti vaatia omien käsitystensä mukaista hoitoa. Tätä 
symboloi kaavaan lisätty tuntematon tekijä N.

Mutta vaikka ajatus itse omia kohtaloitaan omien vapaiden 
päätöstensä mukaan määräävästä yksilöstä on eettisesti hyvin 
perusteltu ja oikeudellisesti vetoava, siitä ei seuraa hoitohen
kilökunnan lupa vetäytyä vastuusta potilaidensa hoitovalintojen 
suhteen. Lääkärin diktatuurin ja lääkinnällisen holhouksen kään
töpuolella törmätään nimittäin välinpitämättömyyden ja heitteil
lejätön ongelmiin. Parantajien kannalta helpoin ratkaisu olisi 
varmasti useimmiten antaa potilaan »käyttää itsemääräämis
oikeuttaan» ja valita itse hoitonsa omin voimin ja oman ymmär
ryksensä mukaan — silloinkin kun kyseiset voimat ovat vähäiset 
ja ymmärrys selvästi ennakkoluulojen sumentama. Heidän 
ammatillinen velvollisuutensa on kuitenkin aina pitää huolta 
siitä, että valinta on tehty asioista perillä ollen, ilman ulkoista 
sen paremmin kuin sisäistäkään painostusta.

Potilaan itsemääräämisoikeuden puitteissa on sitä paitsi 
mahdollista myös päätösvallan tietoinen siirtäminen hoitohenki
löstölle. Tällöin yhtälöstä tulee jälleen kaksivaiheinen, muotoa:

(e) A„ = I„ {(M„ Lj,) -  Hh + N}

tai potilaan siirtäessä arvostelman lääkärin tai hoitajan tehtäväk
si

Ah = I» {<Mh Lh) -  H,}
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Hoidon arvo määräytyy tällöin potilaan pidättäytyessä päätök
senteosta sen mukaan, mikä on lääkärin tai hoitajan käsitys (I1/h) 
hoidon arvosta kriteereillä (a—d) mitattuna. Elämänlaadun mit
taustuloksille voidaankin näin osoittaa ainakin kaksi käyttötapaa, 
jotka eivät loukkaa sen paremmin oikeudenmukaisuuden kuin 
itsemääräämisenkään periaatteita: potilaan oman, omaa hoitoaan 
koskevan päätöksen helpottaminen tai, potilaan suostumuksella 
ja pyynnöstä (ja vain silloin), päätöksen tekeminen hänen puo
lestaan. Kummassakin tapauksessa potilaan asioista perillä ollen 
ja vapaasti antama suostumus toimenpiteisiin takaa riittävän 
kunnioituksen hänen autonomiaansa kohtaan.

Matti Hakama ja Kaija Holli (1990) ovat korostaneet sitä, 
että potilaan pidättäytyessä päätöksenteosta lääkärin on silti 
pyrittävä sellaisiin ratkaisuihin, jotka ovat potilaan omien arvo
jen mukaisia. Suositus on nähdäkseni ilman muuta kannatettava, 
mutta toisaalta on otettava huomioon myös se mahdollisuus, että 
potilas ehdottomasti haluaa lääkärin toimivan vain »tieteellisillä» 
perusteilla — so. ottamatta huomioon potilaan ehkä irrationaali
sia toiveita. Ainakin periaatteessa on oltava mahdollista, että 
potilas tällaisessa tilanteessa voi jättää päätöksen lääkärille, 
luottaen siihen että lääkäri ei ryhdy arvailemaan hoidettavansa 
arvoja ratkaisujensa perustaksi.

Mitä mitataan: halut ja tarpeet

Kun mittausten eettisyys on varmistettu, voidaan siirtyä muihin 
alussa esitettyihin kysymyksiin: mitä elämänlaatua arvioitaessa 
oikein mitataan ja miten? Käytännön kriteereistä kuten ruumiin 
ja mielen terveydestä, kivun ja tuskan hallinnasta, liikkumisky
vystä ja sosiaalisesta selviytymisestä on alan kirjallisuudessa 
esitetty monia yksityiskohtaisia ja konkreettisia selvityksiä.3
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Mutta näiden operationaalisten mittareiden taustalla on filoso- 
fisestikin mielenkiintoisia perusajatuksia,4 joiden tarkastelu 
lienee myös paikallaan.

Historiallisesti pohdinnat ihmiselämän arvosta -  tai parem
min sanottuna niistä tekijöistä, jotka tekevät ihmiselämästä elä
misen arvoista -  ovat jakaantuneet selkeästi kahteen ryhmään: 
tarvekeskeisiin ja /za/wkeskeisiin. Tämä vuosisatoja vanha jako 
heijastuu edelleen muun muassa ihmistieteiden eriytymisessä 
toisaalta »objektiivisia» vikoja (fyysisiä tauteja ja sairauksia) 
luokittelevaan lääketieteeseen ja toisaalta »subjektiivisia» seikko
ja (toiveita, odotuksia ja turhaumia) tutkiviin käyttäytymis- ja 
yhteiskuntatieteisiin. Elämänlaadun mittaritkin eroavat epäile
mättä toisistaan sen mukaan, perustuvatko ne objektiivisiksi ja 
yleispäteviksi katsottuihin terveydentilan muutoksiin vai subjek
tiivisiksi ja suhteellisiksi arveltuihin odotuksiin ja toiveisiin.

Esimerkki tarvetulkinnasta: Thomas More

Englantilainen filosofi ja valtiomies Thomas More esitti vuonna 
1516 ilmestyneessä kirjassaan Utopia selkeästi joitakin niistä 
perusasioista, joita tarvenäkökulma ihmiselämän laatua arvioi
taessa väistämättä korostaa. Kertoessaan Utopian saarivaltiossa 
vallitsevasta etiikasta ja ihmiskuvasta hän toteaa niiden perus
tuvan »luonnollisten nautintojen» käsitteeseen ja selostaa:

»Utopialaiset jakavat [...] fyysiset nautinnot kahteen osaan. 
Toisen muodostavat ne, jotka aiheuttavat voimakasta aistil
lista mielihyvää. Tämä syntyy joko sellaisten aineiden uu
distuessa, jotka ruumiin lämpö on kuluttanut loppuun ja 
jotka syntyvät uudelleen syödessä ja juodessa, tai ruumiin 
liika-aineiden purkautuessa pois. Näin tapahtuu suoliston



168

tyhjentyessä, sukupuoliyhdynnässä tai kun lievitämme 
kutinaa hankaamalla tai raapimalla. [...]»

Toinen fyysisen nautinnon muoto on heidän mukaansa se, jonka 
aiheuttaa ruumiin tyyni tasapainoisuus, toisin sanoen terveyden
tila, jota mikään vaiva ei häiritse. Ellei mikään tuska ahdista 
sitä, se synnyttää jo sinänsä hyvänolon tunteen, vaikkei sillä ole 
yllykkeenä mitään ulkoapäin tulevaa nautintoa. »[...] Melkein 
kaikki utopialaiset pitävät sitä tärkeänä, tavallaan kaikkien 
muiden nautintojen pohjana ja perustana, koska se jo yksinään 
saa aikaan tyynen ja miellyttävän olotilan ja koska ilman sitä ei 
ole mitään mahdollisuutta muillekaan nautinnoille.»5

Vaikka More puhuu katkelmassa subjektiivisilta kuulostavis
ta »nautinnoista», hänen todellinen tarkoituksensa on esittää huo
mioita objektiivisista tarpeista — kyseessä ovat nimittäin Moren 
kielenkäytön mukaan »luonnolliset nautinnot», ja nämä eroavat 
tavallisista miellyttävistä kokemuksista olemalla täydellisessä 
sopusoinnussa ihmisen fyysisen hyvinvoinnin kanssa.

Tarpeisiin perustuvia elämänlaadun kriteereitä ovat siis 
ainakin ruumiillinen terveys ja hyvinvointi, kyky syömiseen ja 
juomiseen nälän ja janon yllättäessä, ruuansulatuksen asianmu
kainen toiminta, sukupuolisten halujen tyydyttyminen sekä 
mahdollisuus ruumiillisen epämukavuuden välttämiseen ja 
poistamiseen. Ruumiillisen terveyden osatekijöiksi voidaan 
helposti laskea sellaiset seikat kuin kyky liikkua ja kyky selvitä 
erilaisista arkipäivän suorituksista, ja epämukavuuden välttämi
seen liittyy tietenkin kivun ja tuskan lievitys. Näin tietyistä 
ihmisluontoon ja ihmisenä olemiseen liittyvistä perusseikoista 
voidaan biologista ja lääketieteellistä tietoa hyväksikäyttäen 
johtaa elämän hyvän laadun kriteereitä välittämättä sen kum
memmin yksilö- ja yhteisökohtaisista eroista elämänlaadun 
kokemuksissa. Thomas Moren lähes viisi vuosisataa sitten
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esittämä luettelo ei sinänsä ole sen parempi tai huonompi kuin 
myöhemmätkään vastaavasta asiasta esitetyt luettelot, mutta se 
osoittanee, ettei keskustelua elämän hyvästä laadusta ole aloitet
tu vasta meidän aikoinamme.

Odotukset ja niiden toteutuminen

Vastakohtana tarvepohjaisille pohdinnoille haluihin perustuvat 
elämänlaadun arviot ovat luonteenomaisesti yksityisiä, subjektii
visia ja henkilön itsensä tietoisesti tekemiä. »Yksityisyys» tar
koittaa tässä yhteydessä sitä, että arvio koskee vain yhtä yksit
täistä henkilöä, sitä jonka elämästä arvio tehdään, ei suinkaan 
kaikkia ihmisiä tai edes ihmisten enemmistöä. »Subjektiivisuus» 
puolestaan viittaa siihen, että arvion pätevyyden kriteerinä on 
henkilön oma kokemus, ei ulkopuolinen, objektiiviseksi väitetty 
tieto. Näiden tekijöiden summana haluperustaiset arviot ovat 
yksittäisen ihmisen itsensä tietoisesti ja vain itseään koskien 
tekemiä, ja luottamus sellaisiin arvioihin ilmaisee ajatuksen 
siitä, että jokainen ihminen on oman elämänlaatunsa ainoa ja 
paras tuntija.

Syöpäpotilaiden elämänlaatua koskevassa lääkintäeettisessä 
keskustelussa skotlantilainen onkologian professori K. C. Cal- 
man (1984) on esittänyt oman varsin yleisluontoisen mutta 
kattavan versionsa halupohjaisesta elämänlaadun arvioinnista. 
Hyvä elämä liitetään teoriassa kunkin yksilön elämäntapaan, 
kokemuksiin, tulevaisuudentoiveisiin, unelmiin ja tavoittelun 
kohteisiin. Calman kirjoittaa:

»Hyvästä elämänlaadusta voidaan puhua, kun yksilön koke
mukset käyvät yksiin hänen toiveidensa kanssa ja täyttävät 
ne. Sama pätee myös vastakkaiseen suuntaan: elämänlaatu
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on huono, kun kokemukset eivät yllä toiveiden tasolle. 
Elämänlaatu muuttuu ajan myötä ja voi normaaliolosuh
teissa vaihdella huomattavasti: koska yksilön itselleen aset
tamien tärkeysjärjestysten ja tavoitteiden on oltava realisti
sia, esimerkiksi iän ja kokemuksen pitäisi kaikella todennä
köisyydellä muuntaa niitä. Elämänlaadun kohennuksissa on 
välttämätöntä pyrkiä kaventamaan kuilua yksilön toiveista ja 
pyrkimyksistä siihen, mitä todellisuudessa tapahtuu. Pää
määränä onkin auttaa ihmisiä tavoittamaan ne päämäärät, 
jotka he ovat itselleen asettaneet.»6

Calman puolustaa kantaansa toteamalla, että elämän hyvästä laa
dusta puhutaan yleensä sellaisilla käsitteillä kuin »tyytyväisyys», 
»onnellisuus» ja »kyky selvitä» omasta elämäntilanteestaan: 
kysymyksessä näyttää aina olevan jonkinlaisen tasapainon 
säilyttäminen tai saavuttaminen. Koska kuitenkin tämä tasapaino 
vallitsee yksinomaan subjektiivisten odotusten ja subjektiivisten 
täyttymysten välillä, ihminen itse on ainoa todellinen asiantun
tija omaa elämänlaatuaan koskevissa kysymyksissä.

Mutta vaikka Calmanin haluperustainen teoria elämänlaa
dusta antaa asiantuntija-aseman yksilölle itselleen, sitä voidaan 
ainakin periaatteessa soveltaa myös ulkopuolista asiantuntijaa 
hyödyttävällä tavalla. Tarkoin määritellyn sairauden vaikutusta 
elämänlaatuun voitaisiin hyvinkin tutkia etsimällä niitä »kuiluja», 
joita tutkimukseen osallistuvat potilaat kokevat sairautensa 
johdosta. Tällaisen arvioinnin tulokset eivät tietenkään olisi 
yleistettävissä siinä mielessä, että kaikilla samasta sairaudesta 
kärsivillä potilailla voitaisiin olettaa olevan samoja ongelmia 
kuin tutkimukseen osallistuneilla, mutta hoitohenkilöstö voisi 
näilläkin tiedoilla varustettuna auttaa potilasta päätöksenteossa 
kertomalla hänelle, mitä potentiaalisia ongelmia kuhunkin hoito
vaihtoehtoon kartoitusten mukaan liittyy.
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Tarpeet ja halut: synteesi?

Sekä tarve- että halupohjaisissa elämänlaadun mittareissa on 
erillään tarkasteltuina omat ongelmansa. Objektiiviset tarpeet 
ovat epäilemättä ihmisen eloonjäämisen ja selviytymisen kannal
ta tärkeitä, mutta elämänlaadun samaistaminen pelkästään niihin 
ei ole mahdollista, ellei samalla haluta kieltää koko sitä pro
sessia, jonka kautta ihminen kokee elämänsä suhteessa muihin 
ihmisiin ja omiin toiveisiinsa. Ruumiillisesti riittävän terve 
ihminen voi tarveteorian joidenkin muotojen mukaan elää elä
mänlaadultaan »täyttä elämää», vaikka hänen psyykkiset ja so
siaaliset odotuksensa ja toiveensa olisivat täysin romahtaneet. 
Subjektiivisissa haluissa puolestaan on elämänlaadun ainoana 
mittarina se pulma, että mitä vähemmän yksilö haluaa, sen kor
keammaksi hänen elämänlaatunsa määrittyy, riippumatta elettä
vän elämän ulkoisesti havaittavista piirteistä. Pahimmankin 
sairauden tai onnettomuuden uhri voidaan »oikein muotoillun» 
haluteorian mukaan täydellisesti kuntouttaa yksinkertaisesti 
vakuuttamalla hänet siitä, ettei hänen oikeastaan tarvitse kävellä, 
syödä, lukea kirjoja tai olla valveilla tuntematta kipua.

Tarve- ja haluteorioiden puutteet ovat ilmeiset, eikä kum
paakaan niistä voida omaksua ainoaksi perustaksi elämänlaadun 
mittauksille. Yksi teoreettinen vaihtoehto tässä tilanteessa olisi 
näkökulmien yhdistäminen, sen myöntäminen, että kummassa
kin lähtökohdassa on omat etunsa ja omat haittansa — mutta 
sellainen yhdistäminen on teorioiden ristiriitaisuuden takia 
mahdotonta. Käytännössä nimittäin jokin objektiivinen tarve voi 
elämänlaatua mitattaessa milloin tahansa joutua vastakkain 
jonkin subjektiivisen halun kanssa, eikä molemmille teorioille 
silloin voida antaa yhtäläistä painoa saattamatta samalla mittaus
ta umpikujaan.
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Mutta tilanteeseen on olemassa toinenkin ratkaisu, ratkaisu 
joka nojautuu mittausten eettisesti oikeaan käyttötapaan. On 
kyllä totta, että tehtäessä mittauksia taloudellisten laskelmien ja 
resurssijaon perustaksi tai lääkärin autoritaarisen päätöksenteon 
tukemiseksi halu- ja tarvenäkökulmia voida sen paremmin yh
distää (koska ne joutuisivat keskenään ristiriitaan) kuin pitää 
erilläänkään (koska erillisinä niissä on puutteita). Mutta mikäli 
elämänlaadun mittaustuloksia käytetään ensisijaisesti vain poti
laan informoimiseksi ja hänen vapaan päätöksentekonsa edistä
miseksi, tilanne on kokonaan toinen. Mitä useammalla tavalla 
elämänlaatua pyritään mittaamaan, sitä useampi potilas saa 
mittaustuloksista aineistoa oman valintansa tueksi. Ristiriitai
suuksilla tai puutteilla ei ole ratkaisevaa merkitystä, koska 
käyttöön tulevat vain henkilön itsensä haluamat mittarit, ja 
koska hän on itse valinnut laskentatavan, sen puutteet ovat 
hänen omalla vastuullaan.

Tyhjää pahempi elämä?

Sisällöllisten ongelmien lisäksi elämänlaadun mittaamisessa on 
ainakin yksi tärkeä muodollinen pulmakysymys, ja se koskee 
mittaustulosten ylä- ja alarajoja. Edellä oletuksena oli, että 
elämänlaatua mitataan luvuilla nollasta yhteen: tämän olettamuk
sen mukaan siis ihmiselämän arvo toisaalta on aina tyhjää 
suurempi ja toisaalta saavuttaa ennemmin tai myöhemmin 
ylärajan, jonka jälkeen siitä ei enää tule entistä parempaa. Ylä
rajan suhteen ajatus näyttää järkevältä, sillä kun ihmisen elä
mässä on »kaikki hyvin», voi hyvinkin pitää paikkansa ettei sitä 
voida enää parantaa. Mutta se, voiko ihmiselämä olla arvoltaan 
vain positiivista vai myös negatiivista, onkin jo huomattavasti 
kiistanalaisempaa.
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Eutanasian, niin passiivisen kuin aktiivisenkin, käsite perus
tuu sille mahdollisuudelle, että yksilön elämänlaatu voi joissakin 
tilanteissa laskea aina negatiiviselle alueelle saakka, niin alas, 
että kuolema -  elämän puute -  muodostuu yksilölle elämää 
paremmaksi vaihtoehdoksi. Mikäli tällainen arvio myönnetään 
mahdolliseksi, myönnetään samalla, että täysijärkisen henkilön 
vapaasti ja vailla ulkoista ja sisäistä pakkoa ilmaisema kuolin- 
toive tulisi lääkintä- ja hoitotyössä ottaa yhtä vakavasti kuin 
hänen käsityksensä tavallisista hoitovalinnoistakin. Passiivinen 
eutanasia — nykyiseltä suomalaiselta nimeltään »kuolinhoito» — 
on kuolintoiveen edessä ensimmäinen ja ilmeisin ratkaisu: siinä 
nopeaa ja rauhallista loppua toivovan potilaan annetaan kuolla 
»luonnollisesti», ilman hänen elämänsä kokonaisarvon kannalta 
turhia hoitoyrityksiä. Aktiivinen eutanasia puolestaan on pidem
mälle menevä toimenpide, jossa kuolinapua pyytävä potilas 
tietoisesti päästetään päiviltä. Suomessa ei terveydenhuollon 
korkeimpien asiantuntijoiden mukaan ole tarvetta aktiiviselle 
eutanasialle, sillä kipulääkityksellä pystytään heidän mukaansa 
potilaan elämänlaatu meillä aina pitämään positiivisena. Hollan
nissa, jossa aktiivinen kuolinapu mm. loppuvaiheessa oleville 
syöpäpotilaille on sallittu joidenkin vuosien ajan, tilanne näyttää 
olevan olennaisesti huonompi, koskapa useat sadat potilaat 
käyttävät siellä vuosittain aktiivisen lääkinnällisen eutanasian 
mahdollisuutta hyväkseen.

Mikäli negatiivisten mittaustulosten mahdollisuus jo peri
aatteessa kielletään ja oletetaan, että tuskallisinkin elämä on — 
yksilön omasta mielipiteestä riippumatta — elämisen arvoista, 
eettisen eutanasian mahdollisuus on luonnollisesti kiellettävä. 
Tällöin potilaan loppuaikojen oloa voidaan vain helpottaa mah
dollisimman miellyttävällä ympäristöllä ja hyvällä hoivalla -  
kuten esimerkiksi Hospice-hoitokodeissa pyritään tekemään. 
Mutta vaikka erilaisissa saattokodeissa epäilemättä tehdään
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arvokasta työtä kuolevien ja heidän omaistensa hyväksi, on 
muistettava, että tämäkään vaihtoehto ei ole jokaisen potilaan 
mieleen. Jos potilaan oikeus arvioida itse elämänlaatunsa otetaan 
vakavasti, negatiiviset tulokset ovat mahdollisia eikä paraskaan 
hoiva kaikissa tapauksissa riitä hyvän kuoleman takaamiseksi 
potilaalle.

Yhteenveto

Kaiken kaikkiaan, mitä pitäisi vastata alussa esitettyihin kol
meen kysymykseen? Yhteenveto jokaisesta lienee paikallaan — 
käänteisessä järjestyksessä, jossa ne käsiteltiinkin.

Mihin elämänlaadun mittauksia tarvitaan? Motiivit elä
mänlaadun mittauksille vaihtelevat taloudellisista vaikuttimista 
kliinisen päätöksenteon auttamiseen. Ainoa potilaan itsemäärää
misoikeutta kunnioittava peruste laskelmille on kuitenkin se, että 
niillä pyritään auttamaan häntä joko itse valitsemaan hoitonsa tai 
antamaan informoitu suostumuksensa lääkärin ehdottamalle 
hoidolle.

Miten elämänlaatua voidaan mitata? Mittauskohteet ja 
-tavat vaihtelevat eri teorioissa jyrkästi: jos elämänlaatu katso
taan tarpeille perustuvaksi, parhaita mittavälineitä ovat biolo
giset, psykologiset ja lääketieteelliset kokeet; jos taas se katso
taan haluille perustuvaksi, oikea mittaustapa on kyselyiden teko. 
On kuitenkin muistettava, että taustaoletusten ja käytettyjen 
metodien eroista huolimatta kaikki konkreettisesti tehdyt, tekni
sesti luotettavat mittaukset ovat arvokkaita, sillä kun potilas (tai 
lääkäri) käyttää niitä päätöksentekonsa apuvälineinä, hän voi itse 
valita mielestään tärkeimmät mittarit arvostelmansa pohjaksi.

Mittaukseen muodollisesti liittyvä kiistakysymys on, voiko 
elämänlaatu vaikeissa sairaus- ja onnettomuustapauksissa laskea
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nollan alapuolelle, ts. voiko kuolema joskus olla elämää parem
pi vaihtoehto.

M itä elämänlaatu on? Kaikkien näiden tarkasteluiden jäl
keen kirkkoisä Augustinuksen lausahdus ajan luonteesta alkaa 
näyttää parhaalta vastaukselta tähän kysymykseen. Augustinus 
totesi nimittäin:

»Minä luulen tietäväni mitä se on, ellei kukaan sitä minulta 
kysele; mutta jos joku sitä kysyy ja tahtoisin selittää sen 
hänelle, en sitä tiedä.»

Vaikka elämänlaatua — tai elämänlaatuun liittämiämme asioita 
-  voidaan mitata ja arvioida, sen olemusta ei voida pukea 
yksinkertaisen filosofisen määritelmän muotoon. Elämän kaikkia 
puolia ei voida ehdottomasti määritellä tai selittää — ne on vain 
elettävä.
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Luku 11

V a ih t o e h t o l ä ä k in t ä : h u o m io it a  ja  a r v io in t ia

Heta Häyry

Elämänlaadun arviointiin ja  ylläpitämiseen liittyy läheisesti 
kysymys sallittujen ja  suositeltavien hoitojen ja  lääkintöjen 
laadusta. Skepsis-yhdistyksen luentosarjaa keväällä 1988 
varten laaditussa kirjoituksessa tarkastellaan kysymyksen eri 
ulottuvuuksia.

Puhdasoppisen koululääketieteen edustajat ovat aika ajoin tunte
neet asiakseen taistella sellaisia parantamisen muotoja vastaan, 
joiden toimintaperiaatteita ei ole osattu selittää ajan tieteelle 
ominaisella tavalla. Kysymys ei ole aina ollut kokeellisia mene
telmiä käyttävän nykyaikaisen tieteen puolustuksesta maagista 
tai myyttistä ajattelua vastaan, koskapa myös yleisesti hyväksyt
tyjä myyttejä on käytetty vaihtoehtojen kumoamiseen. Esimer
kiksi Erik Lencqvistin kuvaus kansanparantamisesta vuodelta 
1782 nojautuu kielteisyydessään voimakkaasti vallalla olleeseen 
uskonnolliseen näkemykseen. Hän kirjoitti seuraavasti:

»Kristinuskon häpeäksi Jumalan sanan päivänvalossakin on 
niin mielettömiä ihmisiä, että hyljeksien Jumalaa ja hänen 
sanaansa ja järjestystään turvautuvat ihmisiin, joista he eivät 
tiedä, ovatko he mustia vai valkeita ja onko heillä apunaan
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Jumala vai Paholainen. Jos joku auttaa näitä houkkia ta
vanomaisin ja luonnollisin apukeinoin [=  lääketieteen 
keinoin], hän saa siitä harvoin kiitosta. Mutta jos joku on 
sattumalta — sillä heidän taitonsa eivät ole muuta kuin 
petosta — tuntenut saaneensa noidilta apua, näitä tietämättö
myyden veljiä ylistetään taivaisiin, ja heitä pidetään kaikkia 
lääketieteeseen perehtyneitä parempina.»1

Ottaen huomioon, että 1700-luvun loppupuolen lääketiede 
oppeineen ihmisruumiin perusnesteistä ja suoneniskennän suo
tuisasta vaikutuksesta luultavasti tappoi ihmisiä yhtä usein kuin 
pystyi heitä auttamaan, eikä näin ollen juurikaan voinut kehus
kella käytännöllisellä paremmuudellaan kansanparannukseen 
verrattuna, Lencqvistin arvostelma on selvästi ennemminkin 
ideologinen kuin tosiasioihin perustuva.

Lääketiede on kuitenkin Lencqvistin ajoista huomattavasti 
kehittynyt, ja voidaankin väittää, että vain ihmisten perusteeton 
toivo saada apua inhimillisesti katsoen toivottomiinkin sairauk
siin ajaa heitä vaihtoehtolääkinnän piiriin. Esimerkiksi Väinö 
Pensala toi vuonna 1953 Suomen julki tämän
suuntaisia ajatuksiaan kirjoittaessaan seuraavasti:

»Maamme lääkärinkoulutuksen taso on verrattain korkea, 
ehkäpä keskitasoltaan korkeimpia koko maailmassa. Tästä 
tietoisena on vaikea ymmärtää, että on olemassa koko 
joukko ihmisiä, jotka turvautuvat kansanparantajiin. Kuten 
sanottua, eräs ilmeinen syy tähän on se, että asianomaisen 
on vaikea uskoa, että löytyy sairauksia, joihin ei saa, ei 
ainakaan täysin parantavaa hoitoa. Tällaisia sairaustapauksia 
on paljonkin.»2
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Pensalan ajatuskulku etenee mielenkiintoisella tavalla varmasti 
oikeasta perusoletuksesta hyvin epäilyttävään johtopäätökseen. 
Hänen lähtökohtansahan on, ettei kaikkia sairauksia voida 
millään keinolla parantaa, ei ainakaan täydellisesti. Tästä voi
daan oikeutetusti päätellä, että jotkut ihmiset petyttyään koulu- 
lääketieteen voimattomuuteen kääntyvät turhaan vaihtoehtolää
kinnän puoleen. Mutta mikäli halutaan osoittaa todeksi Pensalan 
oma johtopäätös, se että kaikki vaihtoehtoiseen hoitoon hakeutu
miset ovat turhia, on oletettava myös, että koululääketiede 
pystyy parantamaan kaikki parannettavissa olevat sairaudet. 
Eikä sellaista lähtökohtaa voida osoittaa todeksi pelkällä viit
tauksella lääkärinkoulutuksen korkeaan tasoon Suomessa.

Erityiseksi ongelmaksi Pensalan ja hänen kanssaan saman
mielisten käsityksille muodostuu se, että monet ihmiset ainakin 
väittävät saaneensa epävirallisista hoitomuodoista apua vaivoi
hin, joita virallinen lääketiede ei ole pystynyt lievittämään. 
Turkulaisen metallityömies Martti Ahvenjärven (s. 1910) koke
mukset happiveden parantavasta vaikutuksesta tarjoavat tyypilli
sen esimerkin.3 Ahvenjärvi sairastui 45-vuotiaana tuberkuloo
siin, jonka hoidossa tapahtuneen epäonnistumisen seurauksena 
hänen keuhkojensa toiminta jäi vajavaiseksi. Kroonisen keuhko
putkentulehduksen lisäksi häntä vaivasivat yli kahden vuosikym
menen ajan särky ja suonenveto jaloissa, tiheä pulssi sekä särky 
ja jäykkyys selkä- ja niskalihaksissa. Hänen veriarvonsa olivat 
huonohkot ja verenpaineensa korkea eikä hän pystynyt liikku
maan ulkona pakkasella.

Kun Ahvenjärvi lopulta talvella 1980 joutui hoidattamaan 
tavallista pahemman flunssansakin sairaalassa, hän ryhtyi etsi
mään apua koululääketieteen ulkopuolelta. Kirjoissa ja lehdissä 
esitettyjen kuvausten perusteella hän rakensi itselleen happi- 
vesilaitteen ja saatuaan sen toimintakuntoon ryhtyi lääkitsemään 
itseään juomalla 2 —3 juomalasillista happivettä päivittäin. Jo
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parin viikon kuluttua hoidon aloittamisesta tulokset alkoivat 
näkyä: suonenveto jaloista loppui. Kuukauden kuurin jälkeen 
hävisivät särky ja jäykkyys niskalihaksista ja Ahvenjärvi pystyi 
taas liikkumaan ulkona kylmästä ilmasta huolimatta. Muutamas
sa kuukaudessa myös pulssi, verenpaine ja veriarvot norma
lisoituivat, ainakin potilaan itsensä mielestä happivesihoidon 
ansiosta.

Kun viime vuosikymmenien aikana on vähitellen käynyt 
selväksi, ettei kansa Suomessa sen paremmin kuin muuallakaan 
aio ainakaan ilman pakkotoimia luopua koululääketieteen ulko
puolisista hoitomuodoista, viranomaisetkin ovat aikaisemman 
tuomitsevan asenteensa sijaan omaksuneet varovaisen myön
teisen kannan vaihtoehtolääkintään. Maailman terveysjärjestö 
WHO on »Terveyttä kaikille vuoteen 2000 mennessä»-kampan- 
jansa yhteydessä korostanut perinteisen parannustaidon tärkeyttä 
erityisesti kehitysmaissa.4 Suomessa valtion lääketieteellinen 
toimikunta teetti 1980-luvun alussa perusteellisen selvityksen 
joistakin vaihtoehtoisista hoitomuodoista ja niiden käytöstä,5 ja 
lääkintöhallituskin on jo ehtinyt osoittaa kiinnostustaan aihe
piiriin muun muassa julkaisemalla sarjassaan Kuopiossa 1985 
järjestetyn kansanlääkinnän konferenssin esitelmät.6

Vaihtoehtolääkinnän muotoja

Vaihtoehtolääkinnän kenttä voidaan hahmottaa useilla eri tavoil
la riippuen lähestymistavasta ja — tähän liittyen — jo kohteen 
nimen valinnasta. Vaihtoehtoisuuden korostamisen lisäksi tai 
sijasta voidaan painottaa ainakin käytettävien »erilaisten» hoito
muotojen luonnonmukaisuutta, kansanomaisuutta tai »tavallisuu
desta» poikkeavia vaikutusmekanismeja?
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Käytettäessä sellaisia nimityksiä kuin luonnonparannus, 
luonnonlääkintä, luonnontuotteet, luontaishoidot tai luontaispa- 
rannus pyritään huomio kiinnittämään tuotteiden tai toimenpitei
den »luonnolliseen» yhteensopivuuteen ihmisen elimistön kans
sa. Valitun hoito- tai lääkintätavan vastakohdaksi katsotaan 
»keinotekoisten» aineiden käyttö ja muukin liiallinen puuttumi
nen elimistön omien parantamismekanismien toimintaan.

Ilmaisuilla kansanlääkintä, kansanparannus, kansanomaiset 
hoitomuodot ja perinteinen lääkintätaito puolestaan viitataan 
parannuskeinojen oletettuun alkuperään — periytymiseen ikiai
kaisesta tai ainakin jonkin aikaa polvesta polveen siirtyneestä 
kansanviisaudesta. Vastakohdan näiden nimitysten kattamille 
lääkinnän muodoille tarjonnee luontevimmin uuteen tieteeseen 
ja teknologiaan sitoutunut, virallinen sairauksien tunnistaminen 
ja eliminointi.

Suhde koululääketieteeseen on merkittävä tekijä myös 
kutsuttaessa »erilaisen» lääkinnän ja hoidon muotoja täydentä
viksi, korvaaviksi tai vaihtoehtoisiksi, samoin käytettäessä 
nimityksiä laajennettu lääketiede ja pehmeä lääketiede. Vasta
kohtia erityisesti viimeksi mainitulle, pehmeälle vaihtoehdolle 
ovat selvästi ihmisten mielissä tunteettomuus ja persoonatto- 
muus potilaiden kohtelussa sekä autettavien näkeminen parem
minkin rikkoutuneina koneina kuin hädässä olevina ihmisinä. 
Vaihtoehtoisuuden korostaminen sinänsä taas sisältää ajatuksen 
epävirallisuudesta tai yleisesti hyväksytyn hylkäämisestä.

Valtion lääketieteellisen toimikunnan asettamat työryhmät 
ovat asiaa tarkastellessaan päätyneet nimitykseen fysiologiset 
hoitomuodot: niiden valitseman näkökulman mukaan merkittä
vää on vaihtoehtoisten hoitojen oletettu vaikutusmekanismi.8 
Saman kriteerin perusteella voidaan puhua myös psykologisista, 
sosiaalipsykologisista tai sosiologisista hoitomuodoista, sugges- 
tioterapiasta tai plaseboterapiasta. Hieman toisenlaisia vaikutus
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mekanismeja olettamalla terveydenhuollon ulkopuolisista lääkin- 
nän muodoista voidaan myös käyttää sellaisia nimiä kuin henki
parantaminen, uskolla parantaminen, mentaalinen parantaminen 
tai paranormaali parantaminen.9

Mikäli lähtökohdaksi valitaan esitelmäni otsikon mukaisesti 
tarkasteltavien hoitomuotojen ja lääkinnän vaihtoehtoisuus 
viralliseen terveydenhuoltoon ja yleisesti hyväksyttyyn koululää
ketieteeseen nähden, jotkut Suomen Akatemian työryhmien 
nimeämistä10 toiminnoista on parasta liiallisen tavanomaisuu
tensa tai kohtuullisen kunnioitan asemansa vuoksi jättää kohde
ryhmän ulkopuolelle. Tällaisia fysiologisia mutta ei kovin 
vaihtoehtoisia hoitomuotoja ovat kuntoliikunta, hieronta, ravin
non säännöstely sairauksia ehkäistäessä tai hoidettaessa, valo-, 
vesi- ja lämpöhoidot, akupunktuuri, sähköärsytyshoidot ja 
neuraaliterapia sekä erilaiset rentoutukset ja hypnoosi. Työryh
mien luettelosta jäävät tällöin jäljelle manipulatiivisten hoitojen 
eri muodot, luonnonlääkintä moninaisine oppeineen, kuppaus ja 
vyöhyketerapia. Näiden lisäksi kuuluvat vaihtoehtoisen lääkin
nän piiriin edellä mainitsemani happivesihoito sekä — ainakin 
läntisissä maissa — itseoikeutetusti paranormaalit tai sellaisiksi 
väitetyt parannuskeinot.

Manipulatiivisista vaihtoehtohoidoista tärkeimpiä lienevät 
osteopatia, kiropraktiikka ja naprapatia.n  Kaikissa näissä 
pyritään potilaan selkärankaa käsittelemällä, hieromalla ja 
painelemalla, parantamaan niin selkäkipuja kuin muitakin sai
rauksia. Osteopatian kehittäjä Andrew Still esitti, että kaikki 
sairaudet — sisäelinten sairaudet mukaan lukien — johtavat 
lähinnä selkä-ja niskanikamien virheellisistä asennoista: vinossa 
olevien nikamien puristuksiin joutaneet hermot sekä veri- ja 
lymfasuonet on vapautettava, jotta kivulias elimistön kohta 
jälleen saisi asianmukaiset hermoratoja pitkin kulkevat viestinsä 
ja voisi lopettaa vihoittelunsa. Manipulaatiohoitojen aikana
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nikamankäsittelijä tunnustelee potilaansa selkää ja hieroo kevy
esti hänen selkärankaansa. Käsittelyn kestäessä kuuluu heikkoja 
rasahduksia, jotka hoidon oppien mukaan ilmoittavat nikamien 
asettumisesta paikoilleen.

Nikamankäsittelijöiden palveluksia käytti tutkimusten mu
kaan 1978 — 1981 tasaisesti noin 2 —3 % suomalaisista aikuisista 
niin kaupungeissa kuin maaseudullakin.12 Näyttää myös siltä, 
että suurin osa kiropraktikkojen ja naprapraattien asiakkaista 
tuntee saavansa heiltä apua vaivoihinsa.13 Virallisen lääketie
teen edustajat eivät kuitenkaan yksimielisesti siunaa nikamannik- 
sauttajien työtä, vaan viittaavat vaaratilanteisiin, joita voi syn
tyä, mikäli potilas niksauttajan tietämättä potee esimerkiksi 
nivelreumaa tai mikäli hänen nikamissaan tuntuvat pahkurat 
ovatkin syövän etäispesäkkeitä.14

Luonnonlääkinnän tärkeimmät suuntaukset ovat 
homeopatia sekä antroposofinen lääketiede.15 Fytoterapiassa 
eli kasvislääkkeiden käytössä vallitsee muista kahdesta luonnon
lääkinnän muodosta poiketen periaate, jonka mukaan kasviroh- 
doksen alkuperäinen kemiallinen koostumus pyritään valmis
tusprosessissa pitämään muuttumattomana. WHO on kiinnostu
nut kasvirohdoksien käytöstä perusterveydenhuollon tukena 
erityisesti kehitysmaissa, ja se käynnistikin vuonna 1976 suur
projektin tietojen keräämiseksi asiasta. Yrttien ja rohtojen 
käytössä on kuitenkin ongelmana se, että yhdessä kasvissa on 
usein monia toimivia aineita, joiden tehosta ja vaikutuksesta ei 
ole riittävää kokeellista tietoa.16 Kaikkien luontaislääkkeiden 
yhteinen ongelma on sitä paitsi se, että niiden käyttö voi estää 
hakeutumisen parempaan hoitoon silloinkin, kun sellaista on 
tarjolla.

Homeopatia syntyi 1700—1800-lukujen vaihteessa reaktiona 
silloisen lääketieteen oppeihin. Saksalaislääkäri Samuel Hahne- 
mann otti lähtökohdakseen sen ajatuksen, että aine, joka suurina
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määrinä aiheuttaa joitakin tiettyjä oireita ihmisessä, hoitaa 
pieninä annoksina sairauksia, joissa nuo oireet esiintyvät. Sa
manlaisen arvellaan homeopatiassa näin parantavan samanlaista 
— tästä myös suuntauksen nimi, joka voidaan vapaasti kääntää 
vaikkapa »kaltaislääkinnäksi».17 Homeopaattinen tietämys pe
rustuu pitkällisiin kokeisiin, joilla lääkitsijät ovat Hahnemannin 
ajoista lähtien testanneet itseensä erilaisten lääkeaineiden vaiku
tuksia.

Valmistustavastaan johtuen homeopaattiset lääkkeet ovat 
farmakologisesti arvioituina vaarattomia, mutta usein myös 
tehottomia. Ne valmistetaan »potensoimalla» — so. laimenta
malla lääkeaine useita kertoja peräkkäin suhteessa yksi kym
meneen niin, että pitoisuus on lopulta minimaalisen pieni. 
Laimennussuhde D (=  diluutio) ilmaistaan luvulla, joka viittaa 
kymmenen negatiiviseen potenssiin. Näin esimerkiksi merkintä 
D 9 tarkoittaa sitä, että vaikuttavan ainesosan suhde liuottimeen 
on lääkkeessä yhden suhde miljardiin. Riittävän laimea lääke ei 
enää sisällä montakaan molekyyliä alkuperäistä ainetta, mutta 
homeopaattisen ajattelutavan mukaan tämä ei ole tarpeellista
kaan. Varsinaisena vaikuttavana tekijänä pidetään nimittäin sitä 
elinvoimaa, joka potensoinnissa vapautuu ja joka parantaa sai
raudet, vaikka ei olekaan mitattavissa tavallisen tieteen keinoin.

Homeopatia on maailmalla varsin suosittu lääkinnän suun
taus, joka virallisestikin rinnastetaan koululääketieteeseen aina
kin Saksassa, Sveitsissä, Ranskassa, Englannissa, Intiassa ja 
Brasiliassa. Suomessa homeopaattisia lääkkeitä näyttää tutki
musten mukaan käyttävän noin 2 —3 % väestöstä.18

Luontaislääkinnän kolmannen pääsuuntauksen, antroposofi
sen eli laajennetun lääketieteen kehittivät 1920-luvulla itävalta- 
laisajattelija Rudolf Steiner ja hollantilaislääkäri Itä Wegman. 
Sen käyttäjäkunta on Suomessa homeopatian kannattajakuntaa 
suppeampi, noin 1—2 % väestöstä.19 Antroposofinen eli hen-
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gentieteellinen ajattelu perustuu melkoisesti tavallisista tieteelli
sistä käsityksistä eroaviin oletuksiin ihmisestä ja luonnosta, ter
veydestä ja sairaudesta. Palaan näihin käsityksiin tarkemmin 
tuonnempana vaihtoehtoisen lääkinnän oikeutusongelmien yh
teydessä.

Kuppaus on laajalti tunnettu, perinteinen ärsytyshoitomuoto, 
jossa potilaan ihoon tehdyistä pienistä haavoista imetään erityis
ten kuppaussarvien avulla »pahaa verta» pois ruumiista.20 
Kuppaamisen taustalla vaikuttava ajatusrakennelma oli pitkään 
humoraalipatologia — antiikin ajoilta periytyvä oppi, joka 
hallitsi eurooppalaista sisätautilääkintää keskiajalta 1600-luvulle 
ja väistyi kokeellisen lääketieteen tieltä varsinkin kansan mielis
sä vain vaivoin.21 Humoraalipatologian mukaan kaikki taudit 
johtuvat häiriöistä ruumiin neljän tärkeän nesteen — veren, 
liman, keltasapenja mustasapen — keskinäisissä suhteissa. Ter
veellä ihmisellä nämä nesteet ovat tasapainossa, mutta sairaalla 
on jotakin niistä liikaa tai liian vähän. Kuppaus ja suoneniskentä 
ovat keinoja vähentää ruumiista ylimääräistä »pahaa» verta.

Humoraalipatologian väistyminen ei ole kuitenkaan lopetta
nut kuppauksen harrastamista: maamme aikuisväestöstä on 
tutkimuksen mukaan noin 5 % joskus ollut kupattavana ja noin 
1 % käytti 1979-1981 kuppaushoitoja vuosittain.22 Hoito
muodon vaikutus lienee ainakin osittain sama kuin akupunk
tiossa, sillä monet perinteiset kuppaussarvien paikat vastaavat 
vanhoja kiinalaisia akupunktuuripisteitä.23 Suomi on kuitenkin 
harvinaisuus kuppausta harrastaneiden ja harrastavien kulttuuri
en joukossa siinä mielessä, että sarvilla on täällä imetty ihosta 
verta. Muualla on tavallisimmin harjoitettu veretöntä, ns. kuiva- 
kuppausta, jossa sarvet imevät vain ihon mustelmille.24 Onkin 
huomautettu, että nimenomaan suomalaisen märkäkuppauksen 
teho voi suurelta osaltaan perustua ärsytyksen ohella veren
vuodon tuntemiseen, vuotavan veren näkemiseen ja haistami-
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seen sekä asiaan useimmiten liittyvään puhdistautumiseen sau
nassa.25

Vyöhyketerapia perustuu ajatukseen siitä, että ihmiskeho 
jakaantuu kymmeneen vyöhykkeeseen, joiden alkupisteet ovat 
sormissa ja joilla on omat projektioalueensa jalkapohjissa.26 
Jalkapohjia oikeista kohdista hieromalla voidaan teorian mukaan 
parantaa verenkiertoa sairaassa elimessä ja näin poistaa sieltä 
kuona-aineet, jotka ovat paranemisen esteenä. Tämä ilmeisesti 
Intiasta ja Pohjois-Amerikan intiaaneilta lähtöisin oleva paran
nuskeino on viime vuosikymmenien aikana kulkeutunut Euroop
paan, jossa siitä on kehitetty oma hoitomuotonsa. Terapian 
tehosta ei ole kontrolloituja tuloksia.

Happiveden käyttö sairauksien ennaltaehkäisemiseen ja 
parantamiseen on suomalainen keksintö.27 Veden käyttäjät 
arvelevat sen sisäisesti nautittuna kuljettavan happea elimistön 
sellaisiin osiin, joihin sitä ei muuten saada toimitettua. Kun 
happi sitten imeytyy elimistöön ja verenkiertoon, se elvyttää 
elintoimintoja ja lievittää erilaisten tautien oireita. Helsingissä ja 
Kokkolassa tutkittiin vuosina 1978 ja 1981 happiveden käyttö
mahdollisuuksia mm. diabeteksen ja verenkiertoelinten sairauk
sien hoidossa, mutta tulokset eivät ainakaan tuolloin olleet 
riittäviä tieteellisten johtopäätösten tekoon. Asiallinen pohdinta 
aiheesta peittyi sitten 1980-luvun alkuvuosina lehdistön sensaa
tiohakuisen kirjoittelun alle. Veden mainostaminen ihmelääkkee
nä johti sen markkinoijat kahnauksiin terveysviranomaisten 
kanssa. Nykyään monet ihmiset käyttävät muutaman vuoden 
takaista ihmenestettä pelkkänä kalorittomana ruokajuomana.

Paranormaaliin parantamiseen voidaan lukea kuuluviksi 
mentaalinen parantaminen, henkiparantaminen ja erilaiset 
rukouksella ja Pyhän Hengen avulla parantamisen muodot.28 
Kaikissa näissä hoitomuodoissa ajatellaan käytössä olevan 
sellaisia voimia tai energian lähteitä, joiden mittaaminen ja
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havaitseminen on tavanomaisilla tieteen keinoilla mahdotonta. 
Mentaalinen parantaja siirtää väittämänsä mukaan potilaaseen 
energiaa tai elinvoimaa omasta itsestään, omasta psyykestään. 
Henkiparantajat puolestaan hakevat voimaa tai neuvoja aineellis
ta maailmaa ympäröivän henkimaailman edustajilta, jotka voivat 
olla joko ikiaikaisia parantajahenkiä tai — spiritualistisen opin 
mukaan — vainajien sieluja. Parannusrukoukset suunnataan 
kristillisten uskonlahkojen piirissä tavallisimmin Isälle, Pojalle, 
Pyhälle Hengelle tai muille uskontomme mytologian hahmoille 
vainajien sielujen tai parantajahenkien sijasta. Palaan erityisesti 
henkiparannusta koskeviin kysymyksiin tuonnempana vaihtoeh
tolääkinnän oikeutusarvioissa.

Kuinka vaihtoehtoinen lääkintä eroaa virallisesta?

Vaihtoehtoiset lääkintä-ja hoitomuodot eroavat varmasti monien 
tieteeseen vakavasti suhtautuvien henkilöiden mielestä virallisen 
terveydenhuollon tarjoamista palveluista selvimmin näennäis-, 
epä- tai ulkotieteellisyytensä ansiosta.29 Mutta pelkästään tie
teellisyyden suhteen tehty rajanveto ei ole kovinkaan täsmälli
nen. Ensinnäkin esimerkiksi psykoanalyysi ja akupunktuuri ovat 
Suomessa virallisesti hyväksyttyjä hoitomuotoja, vaikka niiden 
tieteellinen status onkin suurelta osin epäselvä. Toiseksi on 
muistettava, että varsinkin homeopatia ja antroposofinen lääkin
tä vaativat itselleen samanlaista tai jopa korkeampaa tieteellisyy
den leimaa kuin koululääketieteellä on. Niiden vaihtoehtoisuus 
perustuu ainakin osittain vaihtoehtoiselle selitykselle tieteen ja 
tieteellisyyden luonteesta.

Hollantilaissosiologi C. W. Aakster esittää vuonna 1986 
ilmestyneessä artikkelissaan 'Concepts in Alternative Medicine’ 
yksityiskohtaisemman kuvan eroista virallisen koululääketieteen
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ja epävirallisen vaihtoehtolääkinnän välillä.30 Hänen tarkaste- 
luidensa mukaan viisi keskeistä lääkintään ja terveydenhuoltoon 
liittyvää käsitettä saa vertailtavissa opeissa niin erilaiset tulkin
nat, että ero on jokseenkin jäännöksettömästi palautettavissa 
näihin rajanvetoihin. Aaksterin tärkeiksi katsomat käsitteet ovat 
terveys, sairaus, diagnoosi, hoito ja potilas. Seuraavat vertailut 
perustuvat hänen artikkelissaan esiintuotuihin tulkintoihin.

Koululääketieteessä terveyttä ei juuri ole pidetty tutkimisen 
arvoisena tilana, eikä sen piirissä terveyttä pystytäkään sisällöl
lisesti määrittelemään. Tauteihin ja sairauksiin keskittyminen on 
aiheuttanut sen, että terveys nähdään pelkkänä pahan privaatio- 
na, sairauden puutteena, ja samalla jollakin epämääräisellä 
tavalla lääketieteen kannalta epänormaalina tilana.

Vaihtoehtolääkinnän taustalla taas on useimmiten hyvinkin 
rikas kuva terveyden luonteesta. Sekä ihmisen sisä- että ulko
puolella — elimistössä samoin kuin ympäristössäkin — vallitsee 
jatkuva kamppailu vastakkaisten voimien, toisaalta elämää 
ylläpitävien, rakentavien, elävöittävien ja myönteisten voimien 
ja toisaalta tuhoavien, rappeuttavien, kielteisten ja pahojen 
voimien välillä. Terveys on näiden voimien säilymistä tasapai
nossa, ja koska kyseisen tasapainon ehdot vaihtelevat yksilöltä 
toiselle, jokainen ihminen on itse oman terveydentilansa paras 
asiantuntija ja henkilökohtaisesti vastuussa sen säilymisestä 
hyvänä.

Myöskään sairautta ei ole yleisesti luonnehdittu koululääke
tieteen teorioissa. On olemassa sydäntauteja, sukupuolitauteja, 
tartuntatauteja ja monenlaisia muita erityisiä sairauden muotoja, 
mutta yleiskäsitteellä ei juurikaan ole sisältöä.

Vaihtoehtolääkinnässä sen sijaan katsotaan sairauden yleen
sä olevan myönteisten ja kielteisten voimien joutumista epätasa
painoon joko ihmisen sisäpuolella tai hänen ulkoisessa ympäris
tössään. Joissakin vaihtoehtoisissa hoitomuodoissa tulkitaan
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yksilön sisäiset tasapainohäiriöt elimistön asianmukaisiksi reakti
oiksi ulkoisiin häiriöihin, erityisesti vääriin elämäntapoihin. 
Yksilön oma vastuu terveytensä ylläpitäjänä ja sairauksiensa 
aiheuttajana korostuu edelleen näissä malleissa.

»Diagnoosi on», kuten Aakster toteaa artikkelissaan, »kou
lulääketieteessä pyhä asia.»31 Siitä lähtien kun ensimmäinen 
julkinen ruumiinavaus tehtiin vuonna 1560, sairaudet on luon
nontieteeseen perustuvassa lääkinnässä yhdistetty epämuodostu
miin, erikoisuuksiin ja poikkeavuuksiin tarkasti paikallistetuissa 
elimissä ja kudoksissa. Nämä poikkeavuudet ja niiden yhteydet 
ilmeneviin tauteihin on sittemmin moneen kertaan luokiteltu, ja 
vaikka tieteen kehitys onkin viimeisimmissä luokituksissa usein 
johtanut näkyvien epämuodostumien sijasta solutason muutosten 
rekisteröintiin, periaate on pitkään säilynyt samana. Ellei poti
laan oireille pystytä löytämään vastaavuutta tautiluokituksesta, 
koululääketiede ei pysty tunnistamaan eikä tunnustamaan sairau
den olemassaoloa.

Vaihtoehtolääkinnässä tällaiselle luokittelevalle diagnoosille 
ei yleensä anneta paljoakaan painoa. Sairauden luonne selvite
tään potilaan omia tulkintoja kuuntelemalla ja pyrkimällä ym
märtämään hänen »ruumiinsa kieltä». Esimerkiksi iirisdiagnos- 
tiikkaa, akupunktiopisteiden ja lihasjännitysten tunnustelua, 
pulssinmittausta, ruumiinrakennetyypin arviointia ja ruokavalion 
selvitystä käytetään apuna sopivan toiminnallisen diagnoosin 
teossa.

Hoitoa valittaessa voidaan Aaksterin tulkinnan mukaan 
edetä kahta, ainakin periaatteessa toisilleen vastakkaista tietä. 
Hän lähtee siitä (vaihtoehtoisen lääkinnän) oletuksesta, että 
sairaus on epätasapainotila ihmisessä vaikuttavien rakentavien ja 
tuhoavien voimien välillä. Koululääketiede kemiallisine lääke- 
valmisteineen, leikkauksineen ja sädehoitoineen pyrkii Aaksterin
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käsityksen mukaan selvästi palauttamaan tasapainon hyökkää
mällä tuhoavien voimien kimppuun ja tukahduttamalla ne.

Monissa vaihtoehtolääkinnän muodoissa sen sijaan tasapai
non palauttamiseen pyritään päinvastaista tietä, yrittämällä 
vahvistaa elimistön omia rakentavia voimia ja auttamalla näin 
potilasta auttamaan itse itseään. »Väkivaltaisten» hoitomuotojen 
kuten elävältä leikkaamisen ja myrkkyjen syöttämisen sijasta 
vaihtoehdoissa tarjotaan usein yksinkertaisia, joskin samalla 
syvällisiä ratkaisuja, sellaisia kuin täydelliset ruokavalion muu
tokset, säännölliset ruumiinharjoitukset, mietiskely ja muut 
elämäntapojen korjaukset. Paraneminen on tällöin hitaampaa, 
mutta vaihtoehtoajattelun mukaan samalla perusteellisempaa ja 
pysyvämpää. Elimistö, joka on voittanut ongelmansa luonnolli
sella tavalla, on myöhemminkin häiriön uhatessa vastustusky- 
kyisempi kuin elimistö, jota on runneltu veitsellä, säteilyllä tai 
luonnonvastaisilla lääkeaineilla.

Erot hoitotavoissa heijastuvat suoraan myös eroina potilaan 
asemassa suhteessa auttajaansa ja paranemiseensa. Koululääke
tieteen mallipotilas seuraa kyselemättä hänelle annettuja ohjeita 
ja antaa tieteellisten asiantuntijoiden poistaa elimistöstään vaivo
jensa aiheuttajat. Kun koneisto on korjattu, hän useimmiten voi 
jatkaa elämistään entiseen tapaansa.

Vaihtoehtolääkinnässä puolestaan potilas ottaa itse vastuun 
paranemisestaan, jolloin ulkopuolisen auttajan rooli kutistuu 
neuvonantajan osaksi. Yksilö itsehän on paras asiantuntija 
omissa asioissaan, eikä kukaan muu voi noudattaa hänen puoles
taan dieettiä tai harjoittaa liikuntaa. Koska sairauden katsotaan 
monissa tapauksissa samaistuvan vääristä elämäntavoista johtu
vaan häiriötilaan elinvoimien tasapainossa, potilaan on usein 
aloitettava itseparantamisensa aktiivisella elämäntapojen muutok
sella.
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Aaksterin havainnot koululääketieteen ja vaihtoehtolää
kinnän perustavista, käsitteitä koskevista erimielisyyksistä ovat 
kiinnostavia, mutta eivät suinkaan ongelmattomia. Virallisen 
terveydenhuollon näkeminen yhtenä yhtenäisenä kokonaisuute
na, jolla on vakioidut menetelmänsä ja ratkaisumallinsa, voi olla 
jossain määrin oikeutettua, mutta kaikkien vaihtoehtojen sitomi
nen yhteiseen peruskaavaan on vähintäänkin epäilyttävää. Elin
voimien tasapainoteoria sopii epäilemättä ainakin osittain mani
pulaatiohoitoihin, homeopaattiseen ja antroposofiseen luonnon- 
lääkintään, vyöhyketerapiaan, happivesihoitoon sekä joihinkin 
paranormaalin parantamisen muotoihin. Mutta esimerkiksi 
kuppaus on ilmiselvästi tuhoavien voimien, so. pahan veren, 
poistamista elimistöstä sen sijaan, että siinä pyrittäisiin suoranai
sesti vahvistamaan rakentavia voimia. Samoin paranormaalissa 
parantamisessa yritetään usein karkottaa pahoja henkiä, jotka 
uhkaavat valtaamansa henkilön terveyttä. Ja potilaan oma aktii
visuus parannustyössä kuuluu oikeastaan vain homeopatian ja 
antroposofian piiriin. Näin ollen Aaksterin mallin yleistäminen 
koko vaihtoehtolääkinnän kenttää koskevaksi ei ole oikeutetta
vissa.

Henget, tiede ja hengentiede

Erotettuaan vaihtoehtoisen lääkinnän virallisesta Aakster jatkaa 
tarkasteluaan esittämällä kaksi vaihtoehtoisia hoitomuotoja 
puolustavaa argumenttia.32 Artikkelissa ei täsmällisesti selvite
tä, ketä, mitä tai keitä vastaan vaihtoehtoja puolustetaan, mutta 
ilmeisesti päämääränä on saada tähän asti epävirallisina toimi
neet lääkinnän muodot akateemisen tutkimuksen sekä virallisen 
terveydenhuollon ja ylipäätään sosiaalisen hyväksynnän piiriin.
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Aaksterin ensimmäinen argumentti on teoreettinen ja perus
tuu itävaltalais-amerikkalaisen Frithiof Capran ajamksiin fysii
kan taosta.33 Virallinen, tieteellinen lääkintäoppi edustaa vain 
toista maailmankaikkeutta hallitsevista voimista, nimittäin 
maskuliinista, rationaalista ja kvantitatiivista yiniaYin tarvitsee 
aina täydennyksekseen feminiinistä, intuitiivista ja kvalitatiivista 
yangia, jota vaihtoehtolääkintä virallistettuna edustaisi. Juuri 
yinin yliaseman takia läntinen maailmamme on ajautunut niin 
riippuvaiseksi voimakkaasta, hallitsevasta, aggressiivisesta 
lääkintäteknologiasta sekä atomivoimasta, ja samasta syystä 
ympäristömme on niin saastunut ja ihmiset ovat vieraantuneet 
todesta olemuksestaan. Aaksterin mukaan nyt tarvitaan perin
pohjaista arvojen uudelleenarviointia ja feminiinisen elementin 
päästämistä tasaveroiseen asemaan maskuliinisen kanssa tutkit
taessa todellisuutta, luontoa ja kulttuuria.

Siitä huolimatta, että tieteessä -  erityisesti mikrofysiikassa 
— jonkinlaiselle holismille ja vastakohtien sovittamiselle saattaa 
olla tilausta,34 sekä Capran perusnäkemys että Aaksterin so
vellus ovat kirjaimellisesti tulkittuina harhaanjohtavia. Ensinnä
kin maskuliinisuuden yhdistäminen järkeen (ratio) ja feminiini- 
syyden yhdistäminen tunteeseen (intuitio) on pelkkä seksistinen 
analogia, jolla ei ole mitään tekemistä sukupuolten todellisten 
kykyjen kanssa: intuitiivisuus samoin kuin rationaalisuuskin 
ovat yhtä hyvin miesten kuin naistenkin ominaisuuksia.35 Toi
seksi Aaksterin kuvaama läntisen maailman kriisi tuskin johtuu 
edes hänen omien premissiensä nojalla yinin ja yangin epätasa
painosta, sillä miehiset arvot ovat Euroopan maissa aikaisempiin 
vuosisatoihin verrattuina paremminkin väistymässä kuin voitta
massa uutta alaa: eikö silloin myös kriisien pitäisi olla parem
minkin hellittämässä kuin syvenemässä? Kolmanneksi vaihtoeh
tolääkinnän virallistamisen tai akateemistamisen yhteys luonnon 
saastumiseen ja ihmisten vieraantumiseen kuulostaa varsin
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epäilyttävältä. Mikäli Aakster haluaa yksityishenkilönä ja -ajat
telijana olettaa yinin ja yangin säätelevän kosmoksen tasapainoa, 
se on tietenkin hänen asiansa. Mutta jos hän kuvittelee, että 
luonnonlääketehtaan »luonnontuotteita» ahmiva asiakas rasittaa 
toiminnallaan fyysistä ympäristöämme yhtään vähempää kuin 
tavallisen lääketehtaan tuotteita käyttävät henkilöt, hänen päte
vyytensä yhteiskuntatieteilijänä asettuu sangen outoon valoon. 
Kaiken kaikkiaan tämä teoreettinen yritys todistaa vaihtoeh- 
tolääkintä salonkikelpoiseksi ei näytä olevan kovinkaan tukeval
la pohjalla.

Aaksterin toinen argumentti on käytännöllinen ja tavoit
teiltaan ehkä edeltävää puolustusta hieman jyrkempi. Pelkän 
hyväksyttävyyden sijasta se näyttää tähtäävän vaihtoehtoisten 
parannusmallien ehdottomaan valta-asemaan terveydenhuollossa. 
(Mikä kauhistuttava kosminen epätasapaino, tällä kertaa yangin 
ylivalta, sellaisesta muutoksesta seuraisikaan!) Perusteita vaih
toehtojen korottamiselle virallisen terveyspolitiikan kulmakivek
si Aakster esittää neljä. Ensinnäkin yhteiskunnallisten instituuti
oiden — kuten julkisen terveydenhuoltojärjestelmän — toimi
vuus edellyttää valmiuksia jatkuvaan kriittiseen arviointiin ja 
esitetyistä ei-aivan-puhdasoppisistakin ratkaisuista oppimiseen. 
Toiseksi, vaihtoehtoajattelu palauttaisi kärsimyksen sille kuulu
vaan asemaan inhimillisessä elämässä: ongelmaksi, jonka ratkai
sut ovat inhimillisiä eivätkä nykytavan mukaisesti pelkästään 
teknisiä. Kolmanneksi, sellaiset perusarvot kuin yksinkertaisuus, 
turvallisuus, yksilöllinen vastuu ja potilaan autonomia palautui
sivat vaihtoehtojen myötä hoitojärjestelmään. Ja vielä neljännek
si, elämäntapojen ja yksilöllisen vastuun korostaminen mahdol
listaisi vähitellen nykyisen kalliin ja monimutkaisen terveyden
huollon purkamisen ja siirtymisen helpommin hallittavissa 
olevaan ja lähempänä ruohonjuuritasoa toimivaan parannus- 
järjestelmään.
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Aakster peräänkuuluttaa puolustuksensa ensimmäisessä 
kohdassa kriittisyyttä erilaisten vaihtoehtojen suhteen. Paras 
tapa lähestyä tätä haastetta on varmasti jonkin tai joidenkin 
epävirallisten hoitotapojen lähempi tarkastelu nimenomaan 
kriittiseltä näkökannalta. Koska tiede — virallinen lääketiede — 
on kiistassa vaihtoehtojen vastapuolena, tavanomaisiin tieteel
lisiin mittareihin vetoaminen ei tule kysymykseen, ja siksi 
arvioinneissa onkin turvauduttava vain pelkkään terveeseen 
järkeen. Mutta sekin riittää hyvin valottamaan Aaksterin kan
nanoton kyseenalaisuutta.

Henkiparantaminen on Suomessa asiaa tutkineen Marjut 
Kivelän mukaan toimintaa, jossa parantaja välittää joko koske
tuksella tai kaukovaikutuksella potilaaseensa henkimaailmasta 
peräisin olevaa energiaa.36 Parantaja, joka voi toimia yhtä 
hyvin tajuissaan kuin transsissakin, ottaa yhteyden henkiolentoi
hin ja välittää heidän suosiollisella avustuksellaan potilailleen 
universaalia parantavaa voimaa, rakkautta. Tajuissaan oleminen 
on asiantuntijoiden mukaan yleensä parempi ratkaisu, sillä 
transsissa parantaja voi olla yhteydessä vain yhteen henkioppaa- 
seen kerrallaan, kun taas valvetilassa hän voi käyttää useamman 
hengen apua. Tämä on tärkeää siksi, että myös henkien kyvyt 
ovat rajallisia ja olisi toki varsin epätaloudellista tuhlata vaivalla 
saavutettu transsitila yhteydenpitoon sellaisen hengen kanssa, 
jonka alaan potilaan vaivat eivät lainkaan kuulu.

Jokainen täysi-ikäinen ja järjissään oleva ihminen on luon
nollisesti oikeutettu ajattelemaan henkimaailman välittämästä 
universaalista rakkaudesta mitä haluaa. Jokainen on samoin 
halutessaan oikeutettu käyttämään henkiparantajan palveluita 
sairauksiensa hoidossa. Mutta mikäli tämä lääkintämuoto Aaks
terin ehdotuksen mukaisesti korotettaisiin valta-asemaan tai edes 
koululääketieteen kanssa tasaveroiseen asemaan läntisessä 
terveydenhuollossa, poliklinikoilla saatettaisiin nähdä peräti
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merkillisiä näytöksiä. Umpilisäkkeensä tulehtumista seuraava 
potilas voisi heittää lanttia siitä, menisikö leikkaukseen vaiko 
henkikonsultin puheille. Katastrofiryhmä joutuisi miettimään, 
pitäisikö hukkunutta ryhtyä elvyttämään sydänhieronnalla ja 
tekohengityksellä vai mahdollisesti universaalin rakkauden 
voimalla. Tuskinpa edes kukaan henkiparannuksen kannattaja 
pitäisi tällaista mallia järkevänä tai toivottavana. Henkivoimien 
asiakaspiiriä tyydyttävä käyttö lääkinnässä perustuu paljolti juuri 
menetelmän epävirallisuuteen, vaihtoehtoisuuteen ja tapausten 
suhteelliseen vähäisyyteen.

Antroposofisen lääkinnän perusteisiin kuuluu ajatus ihmisen 
neljästä olemuspuolesta eli neljästä ruumiista.37 Aineellinen eli 
fyysinen ruumiimme -  se, jonka vikoja korjaamalla tavallinen 
lääketiede olettaa parantavansa sairautemme — on ilman muita 
olemuksemme puolia pelkkää elotonta ja liikkumatonta kiveä, 
kiinteätä ainetta, jota vanhassa elementtiopissa vastaa maa. 
Elämän- eli eetteriruumis lisää aineen liikkumattomuuteen 
nousun painovoimaa vastaan. Elementtiopissa nestemäistä 
olomuotoa ja vettä vastaavan eetteriruumiillisuuden ihminen 
jakaa kasvien ja eläinten kanssa. Kun kasvin elämään liitetään 
aistimuksia ja sisäistä kokemista, olemuksellisena lisätekijänä 
kuvaan astuu sielu- eli astraaliruumis, joka elementeissä vastaa 
ilmaa, kaasumaista olomuotoa. Eläimet ja ihmiset pystyvät 
astraaliruumiinsa ansiosta liikkumaan, kokemaan ja aistimaan, 
mutta vastaavasti astraaliruumiin irtautuminen muista olemuk
semme osista aiheuttaa häiriön näissä kyvyissä, esimerkiksi 
halvaantumisen tai sokeuden. Ihmisen nukkuessa hänen astraali- 
ruumiinsa kulkee omilla teillään ja jättää näin kasvipuolemme 
yksikseen lepäämään. Neljäs olemuspuolemme, mitä ja muutos
ta vastaava, on yksilöllinen ja kuolematon henkemme eli minuu
temme, joka erottaa ihmiset eläimistä.
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Vastalauseeni antroposofisen lääkinnän ottamiselle osaksi 
terveydenhuollon valtakäytäntöjä perustuvat kuvaamani ihmiskä
sityksen kahteen viimeiseen kohtaan ja ovat luonteeltaan parem
minkin käytännöllisiä kuin teoreettisia. Kolmanteen inhimillisen 
olemuksen tasoon liittyen on ensinnäkin todettava, että lääkäri, 
jonka mielestä sokeus aiheutuu potilaan astraaliruumiin joutumi
sesta erilleen eetteriruumiista ja fyysisestä ruumiista, on täsmäl
leen samassa tilanteessa kuin se Rooman keisari, jonka mukaan 
kaupunkia ravistelevat maanjäristykset johtuivat homoseksuaalis
ten suhteiden lisääntymisestä kaupungin miesten keskuudessa. 
Kuten erään sveitsiläisen antroposofioppineen raportoidaan 
sanoneen: »Näitä asioita ei voi todistaa. Voidaan vain tehdä 
havaintoja ja sitten ajatella.»38 Mutta kuinka moni meistä on 
valmis hyväksymään mitkä tahansa havainnon ja ajattelun 
yhdistelmät käytännön toimien perustaksi?

Toiseksi on kiinnitettävä huomiota kuolemattoman yksilö- 
hengen ja terveydenhuollon väliseen suhteeseen. Lienee selvää, 
ettei ikuinen henkinen olemuksemme, mikäli sellainen on ole
massa, tarvitse minkäänlaista maallista lääkintää — hoitoa 
kaipaavat korkeintaan elimistömme ja tietoisuutemme, »olemuk
semme alemmat tasot». Antroposofisen ihmiskuvan tärkein 
ulottuvuus ei näin ole eikä voikaan olla missään tekemisissä 
julkisen terveydenhuollon kanssa. Eikö näin ollen antroposofiset 
opit voitaisi jättää omiin temppeleihinsä ja keskittyä virallisessa 
lääkinnässä niiden osiemme parantamiseen, joista auttajamme 
tietävät jotakin varmasti?

Vaihtoehdot, vastuu ja vaiva

Kriittisyys esitettyjen vaihtoehtojen suhteen ei selvästikään tue 
Aaksterin vaatimusta virallistaa epäviralliset hoitomuodot. Sitä
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paitsi on syytä ottaa huomioon, että nykyisenlaisen terveyden
huollon purkaminen, jota Aakster suosittelee neljännessä perus
telussaan, voisi johtaa huomattavaan tehokkuuden laskuun 
vaihtoehtolääkinnän piirissä. Kuten Ben Furman on asiaa tarkas
tellessaan todennut, juuri vaihtoehtoisuus ja epävirallisuus ovat 
usein hoitomuotojen tehon parhaat takeet — niin kauan kuin on 
kysymys itse haettavasta ja hieman pelottavastakin terapiasta, 
monet asiakkaat edistävät paranemistaan jo uskomalla itse 
paranemisen mahdollisuuteen.39 Tavanomaisen parannusjärjes- 
telmän osana hoidot menettävät hohdokkuuttaan ja samalla 
niiden myönteiset vaikutukset saattavat heiketä.

Vaihtoehtoisten lääkintämuotojen tuottamasta järjestelmän 
yksinkertaisuudesta ja turvallisuudesta voidaan myös olla Aaks- 
terin kanssa eri mieltä. Juuri nykyaikainen länsimainen ter
veydenhuolto on nimittäin monessa suhteessa järjestetty niin, 
että asiakkaat voivat hakeutua sen suojiin mahdollisimman 
helposti, missä tahansa he asuvat ja mikä tahansa heidän tautin
sa on. Rakenteiden monimutkaisuus palvelee — ainakin osittain 
— tätä ruohonjuuritason yksinkertaisuutta eikä niiden purkami
nen näiltä osin parantaisi tilannetta. Turvallisuus puolestaan voi 
hyvinkin aika ajoin puuttua koululääketieteen potilaalta siinä 
mielessä, ettei hän tunne olevansa hänestä välittävän ja hänen 
ongelmaansa täysipainoisesti eläytyvän parantajan käsissä. 
Mutta koeteltujen menetelmien käyttö takaa silloinkin hänelle 
sellaisen fyysisen turvallisuuden, jota kaikki vaihtoehtoiset 
hoitomuodot eivät suinkaan voi taata.

Yksilöllisen vastuun korostaminen on yksi tärkeimmistä 
teemoista vaihtoehtolääkinnän puolustuksissa.40 Mutta ei ole 
itsestään selvää, onko vastuun sälyttäminen potilaalle hyvä ja 
oikeudenmukainen ratkaisu. Kieltämättä koululääketiede voi 
lietsoa asiakkaissaan passiivisuutta ja vaikuttaa pirstoutuneen 
ihmiskuvan syntymiseen erottaessaan toisistaan potilaan moraali



198

sen persoonan ja hänen fyysisen vaivansa. Mutta toisaalta 
ihmisten asettaminen syytteeseen vaivoista, jotka johtuvat suu
rimmaksi osaksi ympäristöstä ja opituista elämäntavoista, pa
remminkin vaikeuttaa kuin helpottaa tilannetta. Sairauksien 
ennaltaehkäisyssä elämäntapojen vaikutus on toki otettava 
huomioon, ja siksi erilaiset sosiaalilääketieteelliset ja kansanter- 
veystieteelliset tutkimukset tästä aiheesta antavatkin arvokasta 
tietoa yleisen terveydentilan kohentamiseksi yhteiskunnassa. 
Tällöin on kuitenkin tarkastelun ensisijaisena kohteena sosiaali
nen vastuu eikä saatuja tietoja pitäisi käyttää yksilöiden syyllis
tämiseen »itseaiheutettujen» tautiensa takia.

Myös kärsimyksen inhimillisen luonteen unohtaminen 
nousee usein esiin arvosteltaessa koululääketieteen lähestymista
poja. Terveydenhuollon järjestelmä huolehtii, niin sanotaan, 
vain teknisesti korjattavissa olevista vioista ihmisen elimistössä, 
ei ihmisestä itsestään eikä hänen kärsimyksistään. Väitteessä on 
epäilemättä jonkin verran perää: virallinen lääkintä pyrkii 
varmasti useammin korjaamaan ihmiskoneiston vikoja kuin 
ymmärtämään ja lohduttamaan potilasta, puhumattakaan hänen 
asettamisestaan itsenäisenä persoonana vastuuseen tilastaan.

Mutta on muistettava, ettei koululääketieteen ratkaisuissa 
tavallisesti silti ole mitään väärää. Silloin kun fyysinen vika 
saadaan poistetuksi, häviää lohdutuksen tarvekin useimmiten 
itsestään eikä potilas jää turhaan kiitollisuudenvelkaan hoito
henkilökunnalle, joka kuitenkin tekee vain työtään. Lohdutuksen 
-  ja samalla vaihtoehtoisten hoitomuotojen — tarve herää 
tavallisesti vain tapauksissa, joissa fyysisen vian korjaaminen ei 
ole nykymenetelmillä lainkaan mahdollista tai jää puolitiehen. 
Kärsimyksen inhimillinen elementti tulee tärkeäksi vasta, kun 
virallisen lääketieteen tekniset ratkaisut eivät yksinään auta 
potilasta.
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Kehitysmaiden kansanlääkintää tutkinut Lauri Honko sovel
taa artikkelissaan Terveyskäyttäytymisen kokonaisuus’ mielen
kiintoisella tavalla tilanteeseen hoitotieteessä käytettyä sairauden 
jakoa tautiin ja vaivaan.41 Sairaus toimii tässä kolmiossa ylä- 
kategoriana, jonka alaan mahtuu monenlaisia tulkintoja. Tauti 
on lääkärin ja ylipäätään koululääketieteen tulkinta sairaudesta: 
vahingoittunut osa tai toiminto asetetaan kohdalleen kansainväli
sessä tautiluokituksessa, ja hoidossa keskitytään tuon osan tai 
toiminnon korjaamiseen tai korvaamiseen. Vaiva puolestaan on 
potilaan ja hänen sosiaalisen ympäristönsä tulkinta sairaudesta: 
mikäli tauti voitetaan, häviää useimmiten vaivakin, mutta ellei 
näin käy, tavanomaisesta biologisesta lääketieteestä ei ole apua. 
Voi myös olla, että sairaudesta — so. vaivasta — huolimatta 
tautia ei pystytä löytämään joko luokituksen puutteiden tai 
potilaan fyysisen terveyden takia. Näissäkään tilanteissa eivät 
lääkkeet, leikkaukset tai sädehoidot auta parantamaan potilaan 
sairautta.

Vaihtoehtolääkinnän oikeutettu työsarka löytyykin juuri 
vaivojen parantamisesta silloin, kun virallinen lääketiede on 
voimaton taudin tai sen psykososiaalisten ulottuvuuksien edessä. 
Vaihtoehtoiset teoriat terveydestä, sairaudesta, hoidon vaikutus
tavoista ja muista asiaan liittyvistä seikoista ovat tosin tieteelli
sesti tarkasteltuina suureksi osaksi virheellisiä, mutta sillä ei ole 
merkitystä parantamisen kaimalta. Niin kauan kuin ihmiset 
saavat joihinkin vaivoihinsa apua vain nikamanniksauttajilta, 
kuppareilta, luontaislääkitsijöiltä ja henkiparantajilta, olisi 
epäinhimillistä estää heitä käyttämästä näitä palveluita hyväk
seen vain sillä perusteella, ettei niiden takana ole tieteellisesti 
testattuja ajatusmalleja.

Toisaalta on pidettävä mielessä, että epäviralliseen lääkin
tään liittyy aina vaaroja — myös sellaisia, jotka ovat sen alueel
la vaikeammin hallittavissa kuin virallisen terveydenhuollon
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piirissä. Siksi julkisen vallan tehtävänä onkin valvoa ensinnäkin, 
ettei potilaita fyysisesti vahingoiteta vaihtoehtoisissa hoidoissa, 
toiseksi, ettei heidän hädänalaista tilaansa salaa käytetä väärin, 
esimerkiksi liittämällä hoitoon uskonnollista tai ideologista 
käännytystä, ja kolmanneksi, ettei heitä huijata taloudellisesti. 
Ihmisten autonomian kunnioittaminen asettaa tosin rajansa 
julkisen vallan toimenpiteille kahdessa ensinmainitussa kohdas
sa: mikäli joku avoimin silmin ja asiaa tarkoin harkittuaan 
haluaa saada hoitonsa fyysisestä vahingosta tai aatteellisesta 
pakkosyötöstä huolimatta, hänellä on oikeus tehdä oma valintan
sa. Viranomaisten tehtäväksi jää kuitenkin asioihin perehtymi
nen ja erilaisten hoitomuotojen vaaroista tiedottaminen ja varoit
taminen.

Yksilön itsemääräämisoikeuden piiriin lasketaan joskus 
kuuluvaksi myös oikeus päättää omien lastensa kohtelusta, 
koulutuksesta ja sairaustapauksissa hoidosta. Epäilemättä van
hemmilla onkin jonkinlainen oikeus tehdä joitakin ratkaisuja 
jälkikasvunsa puolesta. Mutta ainakaan fyysisesti vahingollisten 
hoitomuotojen ollessa kysymyksessä vanhempien asiantuntemus 
ja asema eivät voi oikeuttaa heidän ratkaisujaan koskien toisen 
ihmisen — lapsensa — elämää ja terveyttä. Julkiseen koetelta
vuuteen ja kriittisiin testeihin perustuva koululääketieteellinen 
tieto onkin pulmatilanteissa ehdottomasti asetettava vaihtoehto
jen yläpuolelle. Yksilökohtaisilta tragedioilta voidaan tuskin 
koskaan välttyä näissä tapauksissa, mutta hyvin todennäköisesti 
onnettomuuksia tapahtuu sittenkin vähemmän lääketieteen kuin 
sen vaihtoehtojen ohjeisiin luotettaessa.

Kaiken kaikkiaan virallisen lääketieteen hyökkäykset vaih- 
toehtolääkintää vastaan ovat melko tarpeettomia ja perustuvat 
turhan yksipuoliseen kuvaan sairauksien ja sairastamisen luon
teesta. Vaikka Martti Ahvenjärven tauti ei ehkä ollutkaan paran
nettavissa, hänen vaivansa olivat. Ja jos happivesi on auttanut
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häntä tai muita ihmisiä elämään terveempänä ja onnellisempana, 
olisi paitsi epäinhimillistä myös järjetöntä kieltää sinänsä vaarat
toman hoitomuodon käyttö siitä syystä, ettei sen vaikutusme
kanismi ole selitettävissä luonnontieteellisten teorioiden avulla.
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Luku 12

O h ip u h u m is e n  e t iik k a : h o it o t a p a h t u m a n  k ie l e n

EETTISISTÄ ULOTTUVUUKSISTA

Heta Häyry ja Matti Häyry

Halu puhua elämän laadusta ja  vaihtoehtoisista hoitomuodois
ta johtuu usein siitä epäilyksestä ja  pelosta, että lääkärit ja  
muu hoitohenkilökunta eivät kuuntele, mitä potilas yrittää 
sanoa. Tässä Nykysuomen seuran hoitokielen ongelmia pohti
neilla teemapäivillä 1988 pidetyssä alustuksessa selvitetään 
lääkitsijöiden ja  avun tarvitsijoiden mahdollisuuksia ymmärtää 
toisiaan.

»Saatuaan potilaan ja tyhjän kaavakkeen, joka hänen on 
määrä täyttää, Kaljupäinen Kandidaatti ohjataan potilaan 
kanssa pieneen huoneeseen, jonka kalustona on sänky, 
pöytä ja pari tuolia. Kaljupäinen on ensi kertaa huoltotoi- 
mistossa ja tuntee sen vuoksi pientä epävarmuutta siitä, 
osaako hän suorittaa tehtävänsä täällä kunnolla. Ensimmäi
seksi hän ryhtyy täyttämään kaavaketta. »Potilaan nimi, 
ammatti, syntymäaika ja -paikka, kauanko asunut Helsingis
sä jne.» Kaljupäinen hymyilee rauhoittuneena. Tämähän on 
tuttua työtä, johon hän on saanut perusteellisen koulutuksen 
jo Kuppalan poliklinikalla, joten kaikki käy vanhalla ru
tiinilla.
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Mutta sitten tulee pysähdys. Kaavakkeessa esiintyy 
sellainen sana kuin »ekspositio» ja siihenkin halutaan vas
tausta. Ekspositio? Kaljupäinen harmittelee, ettei tullut 
ottaneeksi lääketieteellistä sanastoa mukaansa. Sitten hänelle 
juolahtaa mieleen, että pöydällä olevien paperien joukossa 
saattaa olla joku valmiiksi täytetty kaavake, josta asia ehkä 
selviää. Hän etsii ja löytää kaksikin kaavaketta. Molemmis
sa on ekspositio -sanan jälkeen kirjoitettu: »Potilas ei tie
dä.»

»Ahaa!» sanoo Kaljupäinen Kandidaatti. Sitten hän 
kääntyy potilaaseen päin ja kysyy: »Tiedättekö te mikä on 
ekspositio?»

Potilas katselee häntä hetkisen suu auki ja pudistaa 
sitten surullisena päätään.

»Sitähän minä arvelinkin», mutisee Kaljupäinen 
Kandidaatti ja kirjoittaa kaavakkeeseen ekspositio -sanan 
jälkeen: »Potilas ei tiedä.»1

Kun potilas ei ymmärrä

Konkreettisissa hoitotilanteissa ei varmaankaan ole aivan har
vinaista se, että potilas ei ymmärrä, mitä hoitaja tai lääkäri 
hänelle sanoo. Syitä tähän asiantilaan on monia. Tautien ja 
parannuskeinojen latinankieliset nimet eivät useimmiten luonnu 
maallikon suuhun eikä suomenkielisiä nimiä aina ole edes 
olemassa. Terveydenhuollon asiakkaan huoli omasta tilastaan 
sekä yleinen pelko ja jännitys tavallisuudesta poikkeavassa, 
muodollisessa tilanteessa estävät häntä luontevasti selvittämästä 
hämäriksi jääneitä kohtia tautinsa ja hoitonsa kuvauksissa. Ja 
vaikka asiat esitettäisiin kuinka yksinkertaisesti ja ymmärrettä
västi tahansa, on mahdollista, että potilaan omat käsitykset
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elimistönsä rakenteesta ja toiminnasta haittaavat tarjotun tiedon 
vastaanottamista.

Yllä lainattu väläys Kaljupäisen Kandidaatin työpäivästä 
kuvaa lääkärilatinan ongelmallisuutta niin parantajan kuin poti
laankin kannalta, joten lisäesimerkkejä ei siitä tarvittane. Mitä 
taas tulee asiakkaan jännittyneisyyteen ja pelkoihin hoitotilan
teessa, jokainen joka on itse ollut terveydenhuollon vastaanotta
jana, tietää omasta kokemuksestaan minkälaiset kysymykset 
omassa mielessä ehkäisevät monien asioiden vähänkään perin- 
pohjaisempaa selvittämistä. »Voiko tällaista kysyä? Olenko 
häiriöksi ja tuillaanko tohtorin kallista aikaa, jos vielä kysyn 
lisää omaa tilaani koskevista mahdollisesti hyvinkin vähäpätöi
sistä seikoista? Nolaanko itseni, jos tuon pitkän ja vaikuttavan 
selityksen jälkeen paljastan tietämättömyyteni?»

Dramaattinen esimerkki katkoksesta lääkärin ja potilaan 
välisessä yhteydenpidossa on seuraava alunperin Arthur Kleinin 
kuvaama tapaus:2

»Joitakin vuosia sitten Massachusettsin yleissairaalassa oli 
hoidettavana 60-vuotias naishenkilö, jolle sydänvaivojen 
yhteydessä oli tullut »vettä keuhkoihin», kuten asia hänelle 
selitettiin. Vaikka sydänoireita ei enää esiintynyt, naisen 
käytös kävi kummalliseksi: hän oksenteli ja kasteli vuoteen
sa. Kun tätä yritettiin estää, hän vihastui. Paikalle kutsuttiin 
psykiatri. Tälle nainen kertoi olevansa putkimiehen tytär ja 
putkityöläisen kanssa naimisissa. Hänen käsityksensä ihmi
sen anatomiasta oli se, että ihmisen rinnasta lähtee kaksi 
putkea, toinen suuhun ja toinen virtsaelimeen. Kun hänelle 
kerrottiin taudin olevan »vettä keuhkoissa», hän oli pyrkinyt 
oksentamaan ja virtsaamaan mahdollisimman paljon, jotta 
vesi poistuisi. Hän piti tätä yhtä tarpeellisena kuin »vesipil- 
lereiden» (= hänelle annetun lääkkeen) nauttimista eikä



208

voinut ymmärtää hoitohenkilökunnan ärtymystä. Kun hänel
le kerrottiin lisää ihmisen anatomiasta, hän muutti käsityksi
ään ruumiin »putkistosta» ja tilanne rauhoittui.»

Lääkäreiden ja hoitajien on selvästi pidettävä tarkka huoli myös 
kansankielisten kuvaustensa perillemenosta.

Kun lääkäri ei ymmärrä

Vastakkaissuuntaisen, mutta yhtä vaikean ongelman muodostaa 
potilaan kieli hänen selostaessaan vaivojaan terveydenhuollon 
edustajille. Murteelliset ilmaukset erilaisille vaivoille voivat 
saattaa lääkärin täysin ymmälleen eikä hänkään aina halua tai 
uskalla pitkään kiusata potilasta oudon sanonnan täsmentä- 
misyrityksillä. Vakavampi kysymys tiedonvälityksessä potilaalta 
lääkärille on kuitenkin se, suostuuko parantaja ymmärtämään 
parannettavansa kieltä jälkimmäisen omassa teoreettisessa viite
kehyksessä vai pyrkiikö hän vaientamaan potilaan selitysyrityk
set saadakseen vastauksia oman oppirakennelmansa mukaisiin 
tiedusteluihin.

Vaihtoehtoisten hoitomuotojen suosio perustunee suureksi 
osaksi juuri siihen, että nikamanniksauttajan, luonnonlääkitsijän, 
kupparin ja henkiparantajan puheilla sairas ihminen voi kertoa 
omin sanoin vaivoistaan ja se luvataan usein parantaa puuttu
malla hänen itsensä mainitsemiin syihin. Kiropraktikko lupaa 
asetella asiakkaansa kipeytyneet lihakset ja selkänikamat takaisin 
paikoilleen, homeopatian asiantuntija lupaa palauttaa vajavaisen 
elimen elinvoiman, kuppari laskee ulos pahaa verta ja henkipa
rantaja ajaa pois vahingollisen riivaajan. Koululääketieteen 
edustaja huomauttaisi luultavasti näissä tilanteissa potilaalleen, 
että lihakset eivät tavallisesti mene sijoiltaan eikä elinvoimaa,
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pahaa verta tai riivaajia ole olemassakaan. Mutta jos potilas 
uskoo vaivansa paranevan vain omaan ihmiskuvaansa perustu
valla hoidolla, lääkäri ei voi ilman muuta korottaa omaa tarkas
telukulmaansa ainoaksi oikeaksi. Ellei hän ota potilaansa seli
tyksiä vakavasti, hän ei ymmärrä tämän kieltä.

Koululääketieteilijän vastaus näihin huomautuksiin on, että 
potilaan kuvaukset sairaudestaan ovat virheellisiä, so. yhteenso
pimattomia asianmukaisen tieteellisen selityksen kanssa eikä 
niitä siten voida omaksua diagnoosin tai hoitosuunnitelman 
lähtökohdaksi. Mutta tieteilijä on tässä yhtä paljon väärässä kuin 
oikeassakin. Tietenkään potilaan arvelut eivät monessakaan 
tapauksessa yksikäsitteisesti määrittele häntä vaivaavaa kansain
välisen tautiluokituksen mukaista tautia tai sen tehokkainta 
hoitoa. Mutta se, kuinka paljon tietty elimellinen tai toiminnalli
nen vika häiritsee kantajaansa, riippuu ainakin osittain kantajas
ta itsestään ja hänen uskomuksistaan.3 Diagnoosin ja hoito- 
ohjeiden muotoileminen (myös) potilaan kielelle ja käsityksille 
sopivaksi voikin »epätieteellisyydestään» huolimatta auttaa häntä 
paranemaan niin vaivoistaan kuin taudistaankin.

Sairaus, tauti ja vaiva

Juuri sen huomaaminen, että potilaan sairaudelle on monta 
erilaista kielellis-käsitteellistä tulkintaa erilaisissa viitekehyksis
sä, on tässä kriittisen tarkastelun kannalta tärkeää. Lauri Honko 
on englanninkielistä hoitotieteellistä keskustelujuonnetta seuraten 
erottanut yläkäsitteen »sairaus» komponentit »tauti» ja »vaiva» 
toisistaan. Kuten hän kirjoittaa:4

»Tauti viittaa lääketieteellisen diagnostiikan tuntemaan 
biologiseen virhetoimintaan, siis lääkärin määrittämään
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sairauteen. Vaiva taas on sairaus sellaisena kuin potilas ja 
häntä ympäröivä sosiaalinen ryhmä sen havaitsevat ja arvi
oivat. Tärkeätä on, että ihmiset yleensä ajattelevat sairautta 
vaivan eivätkä taudin kannalta. Vaikka potilas olisi pitkälle 
sisäistänyt biomedikaalisen mallin, ja olisi siten olemassa 
yhteinen potilaan ja lääkärin välinen kieli, eivät tauti ja 
vaiva sittenkään yhtene, sillä potilas ei malta tyytyä lääkärin 
diagnoosiin ja viileän tutkivaan asenteeseen vaan asettaa 
sairauden oman elämänhistoriansa ja -tilanteensa perspektii
viin. Ja ellei hän itse sitä tee, niin sen tekee hänen sosiaali
nen ympäristönsä.»

Potilaan kielellisestä vuorovaikutuksesta lääkäreitten ja hoitajien 
kanssa onkin muistettava se, että näennäisestä keskinäisestä 
ymmärryksestä huolimatta eri osapuolet voivat sittenkin perim
miltään puhua kokonaan eri asioista ja kieltäytyä todella ymmär
tämästä toisiaan.

Eettisiä periaatteita

Ohipuhumisen eettisiä ulottuvuuksia hoitotilanteessa on varmasti 
helpointa lähestyä joidenkin lääkintäetiikan yleisesti hyväksytty
jen periaatteiden kautta. Erilaisissa ohjeissa, säännöstöissä ja 
julistuksissa on nykyään tapana tunnustaa ainakin kolme lääkin- 
nän perustavaa arvoa, nimittäin ihmiselämän suojeleminen, 
potilaan terveyden palauttaminen ja säilyttäminen sekä hänen 
itsemääräämisoikeutensa kunnioittaminen.5 Ihannetapauksissa 
kaikki nämä arvot toteutuvat samanaikaisesti, mutta useimmiten 
erilaiset, niiden sisäiset ja keskinäiset jännitteet vaativat tilanne
kohtaista tärkeysjärjestysten arviointia ja painotusta.
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Nykyaikaisen lääketieteen keinot sairauksien parantamiseksi 
ovat usein väkivaltaisia potilaan elimistöä kohtaan. Leikkauksil
la, lääkkeillä ja sädehoidoilla on kaikilla sivuvaikutuksensa, 
jotka hyväksytään hoitojen oletettujen, sivuvaikutuksia suurem
pien etujen takia. Terveyden palauttaminen yhteen elimistön 
osaan merkitsee hyvin mahdollisesti samalla terveyden horjutta
mista toisaalla.

Erityisesti potilaan elämän suojelemiseksi tehdään ter
veydenhuollon piirissä monenlaisia toimenpiteitä, jotka ainakin 
ensi silmäyksellä näyttävät loukkaavan sekä hänen ruumiillista 
terveyttään ja eheyttään että hänen itsemääräämisoikeuttaan. 
Ihmishenkiä pelastetaan esimerkiksi poistamalla sisäelimiä ja 
amputoimalla raajoja, altistamalla potilasta pitkiä aikoja vaaralli
selle säteilylle ja syöttämällä hänelle sairautta aiheuttavia myrk
kyjä. Ja potilaan itsemääräämisoikeudenkin katsotaan yleensä 
loppuvan silloin, kun hän alkaa haluta omaa kuolemaansa: 
elämän arvo katsotaan tällöin aina itsemääräämisen arvoa kor
keammaksi.

Ohipuhumisen muotoja

Parantajan ja parannettavan välisiä tiedonvälitysongelmia voi
daan eettisesti arvioida mainittujen terveydenhuollon arvojen 
suhteen. Tiedon kulussa potilaalta lääkärille6 seuraavat kolme 
vaihtoehtoa ovat eettiseltä kannalta tärkeimmät:

(PL1) Lääkäri ei ymmärrä, mitä potilas sanoo.

(PL2) Lääkäri arvelee ymmärtävänsä, mitä potilas sanoo, 
mutta katsoo tämän puhuvan vääristä asioista eikä 
siksi ota hänen puheitaan vakavasti.
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(PL3) Lääkäri ymmärtää, mitä potilas sanoo, ja ottaa sen 
toimenpiteissään huomioon.

Vastaavasti tieto voi välittyä lääkäriltä potilaalle kolmella eri 
tehokkuudella:

(LP1) Potilas ei ymmärrä, mitä lääkäri sanoo.

(LP2) Potilas arvelee ymmärtävänsä, mitä lääkäri sanoo, 
mutta katsoo tämän puhuvan vääristä asioista.

(LP3) Potilas ymmärtää, mitä lääkäri sanoo, ja pystyy sen 
perusteella osallistumaan omaa hoitoaan koskevaan 
päätöksentekoon.

Näiden vaihtoehtosarjojen tarkastelu tuo esiin joitakin hoitoon 
liittyvän kielellisen vuorovaikutuksen ihanteita.

Ensinmainitulla vaihtoehtosarjalla PL1-PL3 on ilmiselvästi 
merkitystä terveydenhuollon konkreettisten arvojen, potilaiden 
elämän suojelemisen ja heidän terveytensä vaalimisen, kannalta:

Lääkäri Lääkäri Lääkäri

ei ymmärtää ymmärtää

ymmärrä mutta ei ota ja ottaa

vakavasti vakavasti

HENKI
TERVEYS

Kuvio 1.
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Ellei lääkäri todellakaan — syystä tai toisesta — ymmärrä poti
lastaan, oikean hoitomuodon löytäminen jää havaittavien oirei
den ja erilaisten objektiivisten mittausten varaan. Silloin on 
esimerkiksi seuraavanlainen tapahtumien kulku mahdollinen:7

»27-vuotias mies nyrjäytti kompastuessaan nilkkansa. Vaik
ka kipu oli vähäinen, hän kääntyi varmuuden vuoksi lääkä
rin puoleen. Otetussa röntgenkuvassa todettiin aivan polven 
alapuolella luussa pieni murtuma. Se ei aiheuttanut tuskia, 
mutta jalka kipsattiin ja mies kulki muutaman viikon kaina
losauvoilla. Kun kipsi viimein poistettiin oli »murtuma» yhä 
jäljellä. Ilmeni, että kysymyksessä oli virheellisesti murtu
maksi tulkittu verisuonen varjo. Miehen elämästä oli siis 
pitkä aika mennyt turhaan sairastamiseen.»

Vielä huomattavasti karmeampi esimerkki taudin etsinnästä ohi 
potilaan vaivojen on seuraava:8

»[Ihotautiosastolle tuli] mies, jolla oli kutiavaa ja hilseilevää 
ihottumaa. Tutkiva lääkäri kuuli sydämestä joitain sivuääniä 
ja lähetti potilaan röntgenkuvaan ja sydänfilmiin. Varsinais
ta sydänsairautta ei todettu, mutta sydän ei ollut aivan 
kunnossakaan. Varmuuden vuoksi tehtiin vielä sydämen 
katetrisointi. Tällöin syntyi paha tulehdus, käsivarteen 
syntyi kuolio ja se jouduttiin amputoimaan. Sydän todettiin 
kuitenkin terveeksi. Potilas pääsi sairaalasta vasta kolme 
kuukautta myöhemmin. Hän kärsi edelleen ihottumasta, jota 
kenelläkään ei nyt ollut aikaa hoitaa.»

Objektiivisten mittareiden käytöstä on toki hyötynsä, jotka 
tavallisesti ylittävät tuotetun haitan. Mutta näiden esimerkkien 
myötä herää kysymys siitä, pitäisikö lääkärin sittenkin vain
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kuunnella potilaidensa kuvauksia vaivoistaan ja keskittyä tutki
muksissaan niihin sairauksiin, joiden parantamiseksi heidän 
puoleensa on käännytty. Potilaan ymmärtäminen ja hänen 
sanojensa ottaminen vakavasti auttaa varmasti lääkäriä parhaiten 
vaalimaan hoidettavansa terveyttä.

Toinen mainituista vaihtoehtosarjoista, LP1-LP3, liittyy 
terveydenhuollon kolmanteen perusarvoon, potilaan itsemäärää
misoikeuteen:

Potilas ei 
ymmärrä

Potilas ymmärtää, 
mutta ei hyväksy

Potilas ymmärtää 
ja hyväksyy

AUTO
NOMIA

+

Kuvio 2.

Mikäli lääkärin sanoma jää potilaalle epäselväksi, hänen mah
dollisuutensa osallistua omaa hoitoaan koskeviin ratkaisuihin 
ovat pienet, ja autonomisen päätöksenteon sijasta hän joutuu 
nojautumaan sokeasti lääkärin auktoriteettiin. Lääkärien tekni
seen asiantuntemukseen vedoten on joskus väitetty, että asioiden 
pitäisikin olla juuri näin: tietämättömiä potilaita ei tulisi koskaan 
päästää osallistumaan hoitoratkaisujen tekoon. Mutta yhteiskun
nan vähitellen vapautuessa ja kansalaisten koulutustason koho
tessa tällainen holhous herättää terveyspalveluiden kuluttajissa
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yhä enemmän pahaa verta. Autonomia on arvo, joka on tullut 
terveydenhuollon etiikkaan jäädäkseen.9

Ymmärtämisen arvo

Kun potilaan ja lääkärin vaihtoehdot toistensa ymmärtämisen 
alalla yhdistetään, saadaan jonkinlainen kokonaiskuva ohipuhu
misen eettisistä ulottuvuuksista hoitotilanteessa (kuvio 3). Olem
me erottaneet kolme ristiintaulukoinnin tuloksena saaduista 
yhdeksästä ruudusta lähempää tarkastelua varten. (Nimet »sattu
ma», »erottaja» sekä »yhteismaa» ovat peräisin Monopoli-pelistä, 
mutta eivät mitenkään erityisesti viittaa siihen.)

Lääkäri Lääkäri Lääkäri
ei ymmärtää, ymmärtää
ymmärrä mutta ei ota ia ottaa

vakavasti vakavasti

Potilas
ei
ymmärrä

Potilas ymmärtää, 
mutta ei hyväksy

Potilas ymmärtää 
ia hyväksyy

sattuma

erottaja

yhteismaa

H E N K I
T E R V E Y S ' -^  +

t
A
U
T
O
N
0  
M
1

A
4,
+

Kuvio 3.

Sattumaruudussa — kun lääkäri ei ymmärrä potilaan puheita 
eikä potilas lääkärin — voi tapahtua mitä tahansa. Lääkäri voi 
tietenkin arvata taudin oikein ja potilas saattaa hyvinkin olla
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tyytyväinen saamiinsa palveluihin, mutta jos näin käykin, ky
seessä on satunnainen onnenpotku. Yhtä hyvin potilasta voidaan 
yrittää parantaa väärästä taudista ja tavalla, joka vain lisää 
hänen vaivojaan. Sekä potilaan henki ja terveys että hänen au
tonomiansa ovat vaarassa.

Erottajaruudussa — kun osapuolet ymmärtävät jossain 
määrin toistensa puhetta mutta ovat erimielisiä oikeista puheen
aiheista -  kamppaillaan siitä, pitäisikö keskustelua käydä 
lääkärin vai potilaan käsitteitä käyttäen. Päätös suuntaan tai 
toiseen merkitsee aina kompromissia eri arvojen välillä. Lää
kärin käsitejärjestelmän omaksuminen saattaa lisätä potilaan 
mahdollisuuksia päästä eroon taudistaan, mutta se kaventaa 
samalla hänen autonomiansa alaa. Potilaan kielen ottaminen 
yhteiseksi lähtökohdaksi taas lisää hoidettavan autonomiaa, 
mutta voi ehkäistä hänen tautinsa paranemista. Mikäli kumpi
kaan osapuoli ei anna periksi, potilas voi joko hakeutua yhä 
uusien lääkärien hoitoon kunnes löytää mieleisensä tai hylätä 
koululääketieteen kokonaan ja ryhtyä etsimään apua vaihtoehtoi
sista hoitomuodoista. Molemmissa tapauksissa sekä hänen 
itsemääräämisoikeutensa että henkensä ja terveytensä ovat 
paremmassa suojassa kuin lääkärin ja potilaan puhuessa koko
naan toistensa ohi, mutta huonommassa tallessa kuin keskinäi
sen ymmärtämyksen vallitessa heidän välillään.

Yhteismaaruudussa — hoitotilanteen osapuolten ymmärtäes
sä ja hyväksyessä toistensa kielen — terveydenhuollon perusar
vot toteutuvat ihanteellisesti. Potilas ja lääkäri eivät suinkaan 
puhu täsmälleen samasta asiasta eivätkä täsmälleen samalla 
kielellä, sillä se merkitsisi paluuta erottajaruudun huonoihin 
vaihtoehtoihin, joko potilaan autonomian kaventumiseen tai 
hänen terveytensä vaarantumiseen. Ihannetapauksessa potilas 
kertoo lääkärille vaivastaan ja lääkäri pyrkii tällä perusteella 
selvittämään hänen tautinsa ja parhaat parannuskeinot siihen.
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Potilaalle suunnatuissa taudin ja hoidon kuvauksissaan lääkäri 
puolestaan käyttää yksinkertaisia yleiskielisiä tai muuten poti
laalle ymmärrettäviä käsitteitä ja pyrkii selvittämään taudin ja 
sen poistamisen yhteyden vaivaan ja sen helpottumiseen.

Lääkärin vastuu vuorovaikutuksen onnistumisesta

Kielellisen vuorovaikutuksen osuus parantamisessa on suhteelli
sen vaikeasti arvioitavissa. Kuviossamme 3 esitetty väite kuiten
kin on, että terveydenhuollon perusarvot toteutuvat paremmin 
keskinäisen yhteisymmärryksen vallitessa potilaan ja lääkärin 
välillä kuin yhteyden ollessa poikki. Mikäli tämä havainto on 
pätevä, tulisi terveydenhuollossa eettisistäkin syistä vakavasti 
pohtia niitä edellytyksiä, joita vuorovaikutuksen onnistumiselle 
hoitotilanteessa voidaan asettaa.

Yksi periaatteellinen ratkaisu kielikysymykseen lääkärin ja 
potilaan välillä olisi se, että murteellisten tai muuten epäselvien 
ilmausten käyttö vastaanotolla ja sairaalassa kiellettäisiin ja koko 
kansalle opetettaisiin sopiva määrä lääketieteellistä sanastoa ja 
lääketieteellisiä teorioita. Mutta sen lisäksi, että järjestely olisi 
kohtuuttoman kallis, tuloksetkaan eivät välttämättä olisi kovin 
hyviä. Esimerkki valaisee tätä väitettä. Kampanjointi im
muunikadon luonteesta, levinneisyydestä ja tartuntatavoista on 
nopeasti tavoittanut suuren osan läntisten maiden kansalaisista, 
mutta tiedon vastaanotto ei aina ole vastannut viranomaisten 
odotuksia. Sen sijaan, että todelliset riskikäyttäytyjät muuttaisi
vat elämäntapojaan tai testauttaisivat itsensä tautia aiheuttavan 
viruksen tunnistamiseksi elimistöstään, tilanne onkin se, että 
tiedoista hätääntyneet, käytännöllisesti katsoen täysin turvassa 
immuunikadolta olevat ihmiset saavat ahdistusta tavanomaisista 
jokakeväisistä flunssaoireistaan.
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Parempi ratkaisu onkin varmasti huomion kiinnittäminen 
asian toiseen osapuoleen, lääkäreihin ja heidän kykyihinsä 
helpottaa kielellistä vuorovaikutusta hoitotilanteessa. Kahden 
lähettäjän ja kahden vastaanottajan tapauksessa tiedonvälityksen 
solmukohtia on yhteensä neljä: potilaan lähetyskyky, lääkärin 
vastaanottokyky, lääkärin lähetyskyky ja potilaan vastaanottoky
ky. Minkä tahansa näistä edesauttaminen merkitsee samalla 
askelta kohti eettisesti ideaalista vuorovaikutusta hoitotilantees
sa.

Lääkäri voi edistää keskinäistä vuorovaikutustaan potilaansa 
kanssa ainakin kolmella tavalla: olemalla ystävällinen, pyrkimäl
lä ymmärtämään potilaan kieltä ja tunnustamalla hänen vaivansa 
yksilöllisen ja ainutkertaisen luonteen. Ystävällisyys lieventää 
potilaan jännitystä ja helpottaa näin sekä hänen omaa vaivojen 
kuvailuaan että hänen haluaan ja kykyään kuunnella ja ymmär
tää annettavia hoito-ohjeita. Ymmärtäminen ja vaivan yksilölli
syyden tunnustaminen puolestaan kuuluvat lääkärin lähetys- ja 
vastaanottotaitojen edellytyksiin. Välttämällä omassa puheessaan 
turhia vierasperäisiä sanoja sekä opettelemalla toimipaikkakun- 
tansa tai erikoisalansa tavallisimmat kansankieliset sanonnat 
lääkäri voi poistaa suuren osan ymmärtämisen esteistä itsensä ja 
potilaan väliltä. Mutta vasta tiedostamalla ja tunnustamalla, että 
tautien luokiteltavuudesta huolimatta jokaisen potilaan vaiva on 
yksilöllinen, lääkäri saavuttaa todellisen kyvyn ymmärtää hoito
tilanteen kielellisen vuorovaikutuksen luonnetta ja sen myötä 
myös potilaansa puhetta.

Tarinan opetus

Saattaa olla, että kaikki Suomen lääkärit, hoitajat ja muut hoito
henkilöstöön kuuluvat ovat jo kauan sitten oppineet ystävällisyy
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den, ymmärtämisen ja vaivan yksilöllisyyden merkityksen 
työssään. Siinä tapauksessa olemme pystyneet vain eräänlaisena 
jälkikirjoituksena esittämään jo omaksuttujen ajattelu- ja toimin
tatapojen yhteyden eräisiin terveydenhuollon perusarvoihin. 
Mutta mikäli ystävällisyys, ymmärtäminen ja yksilöllisyyden 
tunnustaminen eivät vielä kuulu jokaisen lääkärin ja hoitajan 
ominaisuuksiin ja taitoihin, tuloksemme on eettiseltä kannalta 
kiinnostavampi. Se nimittäin osoittaa, että jos potilaan henki, 
terveys ja itsemääräämisoikeus myönnetään hyviksi ja tavoittele
misen arvoisiksi asioiksi, on terveydenhuollossa otettava kielel
lisen vuorovaikutuksen ongelmat vakavammin kuin ne on tähän 
mennessä otettu.
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Luku 13

T e r v e y s k a s v a t u s  ja  s e n  p ä ä m ä ä r ä t

Heta Häyry

Jo ennen kuin ihmiset joutuvat terveydenhuollon kanssa teke
misiin siinä mielessä, että he tarvitsevat lääkitystä tai muuta 
hoitoa, heidän terveydentilaansa voidaan pyrkiä vaikuttamaan 
tiedon, asenteiden ja  elämäntapojen tasolla. Seuraava UKK- 
instituutin 1988 järjestämässä seminaarissa pidetty esitelmä 
analysoi näiden pyrkimysten eettisiä perusteita.

Tarkoitukseni on tässä kirjoituksessa tarkastella terveyskasvatus
ta ja sen päämääriä moraalifilosofian kannalta. Nykyfilosofian 
luonnetta tarkemmin tuntemattomien mielissä jo tämä lähtökohta 
saattaa herättää ensimmäisen kysymyksen tai vastalauseen. Mitä 
tekemistä moraalifilosofialla eli etiikalla voi olla terveyskasva
tuksen kanssa? Eikö moraalifilosofia ole vain siveysopin ongel
mia käsittelevää teoretisointia, kun taas terveyskasvatus on 
konkreettista toimintaa, joka ei tällaisia teoretisointeja kaipaa?

Moraalifilosofian teoreettisuus ja käytännöllisyys

Kysymykseen voidaan helpoimmin vastata selventämällä hie
man, mitä etiikka ei ole ja mitä se on.1 Etiikka ei ole pelkkää
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sukupuolisen käyttäytymisen säätelyä, vaikka esimerkiksi uskon
nollisten ryhmien painotuksista voisi usein saada sellaisen 
käsityksen. Etiikkaa ei myöskään voida rajoittaa pelkäksi lain
omaiseksi sääntökokoelmaksi, jonka ohjeita noudattamalla 
ihmiset takaisivat oman vanhurskautensa -  laki on aina pidet
tävä ainakin jossain määrin erillään moraalista ja sitä koskevista 
pohdinnoista. Eikä etiikka luonnollisestikaan voi olla pelkkää 
etikettiä, oikeiden käytöstapojen hallintaa rajatuissa tilanteissa. 
Mitä etiikka eli moraalifilosofia sitten on? Tutkimus- ja oppiala
na se tarkastelee kaikkea inhimillistä toimintaa ja siihen liittyviä 
oikeutuksen ongelmia sekä perinteisesti varsinkin kysymyksiä 
hyvästä ja pahasta, oikeasta ja väärästä, oikeudenmukaisuudes
ta, vapaudesta ja vapauden rajoituksista. Terveyskasvatuksessa
kin esiintyvät varmasti muodossa tai toisessa nämä moraalin 
peruselementit.

Filosofinen etiikka on viime aikoina totuttu jakamaan kah
teen osa-alueeseen tavalla, jolla on merkityksensä esitetyn 
epäilyn kannalta.

Toisaalta on olemassa teoreettista etiikkaa, jonka puitteissa 
tutkitaan yleisiä ihmisen toimintaa ja asennoitumista koskevia 
kysymyksiä, kuten arvojen olemusta, sääntöjen luonnetta ja 
moraalisten väitteiden loogisia yhteyksiä. Tällä moraalifilosofian 
muodolla on yhteytensä kaikkeen inhimillistä toimintaa käsittele
vään ajatteluun — mutta vain epäsuorasti: esimerkiksi lait ja 
säädökset terveyskasvatuksesta perustuvat joihinkin oletuksiin 
arvoista, normeista ja niiden välisestä siteestä, mutta nämä 
oletukset ovat tuskin koskaan olleet selvinä lainsäätäjien mielis
sä.

Toisaalta on kuitenkin olemassa myös käytännöllistä eli 
soveltavaa etiikkaa, joka pyrkii paneutumaan suoranaisempiin 
tosimaailman pulmakysymyksiin.2 Soveltava eetikko pyrkii 
usein selvittämään, minkälaisia seurauksia tiettyjen toimintatapo
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jen noudattamisella voisi olla erilaisissa olosuhteissa, ja vertaa
maan näitä seurauksia niihin arvoihin, normeihin ja ennakko- 
oletuksiin, joita toimijoilla alunpitäen oli toimintaansa koskien. 
Mikäli seuraukset ovat pahassa ristiriidassa joidenkin tarkastel
lun ryhmän moraalisten vakaumusten kanssa, eetikko voi osoit
taa ristiriidan ja antaa näin ryhmälle mahdollisuuden punnita 
toimintansa perusteet uudelleen. Soveltavan etiikan tulokset 
ovatkin ehdollisia, muotoa »jos uskot sitä-ja-sitä, et voi johdon
mukaisesti tehdä tätä-ja-tätä» — absoluuttisiin tuloksiin ei uskota 
eikä pyritä. Oikeastaan ainoa »filosofinen» ja muita ehdotto
mampi oletus tällä etiikan alalla on, että ihmiset myöntävät 
johdonmukaisuuden arvon inhimillisen toiminnan säätelyssä.

Terveyskasvatus: määritelmä ja oikeutus?

Terveyskasvatuksen moraalinen problematiikka on tavallaan, 
teoreettisen etiikan kannalta tarkasteltuna, latautunut jo käsittee
seen itseensä ja sen kahteen erilaiseen komponenttiin. Terveys’ 
on mitä ilmeisimmin sellaisenaan arvokäsite: sekä ruumiillinen 
että sielullinen terveys ovat tavallisesti toivottuja tiloja ja tavoit
telemisen arvoisina pidettyjä asioita. 'Kasvatus’ puolestaan 
voidaan määritellä monilla eri tavoilla, mutta käsitteen ytimenä 
säilynee kaikissa versioissa ajatus joidenkin ihmisyksilöiden 
saattamisesta tiedonjakamisen ja harjaannuttamisen avulla johon
kin toivottuun — arvokkaana pidettyyn — tilaan.

Nämä intuitiiviset luonnehdinnat nostavatkin esiin terveys
kasvatuksen kaksi eettistä avainkysymystä. Ensinnäkin, voidaan
ko luonnehdinnat yhdistää yksinkertaiseksi määritelmäksi tarkas
telumme kohteelle, toisin sanoen,
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(1) onko terveyskasvatus ihmisten kasvattamista ter
veyteen?

Toiseksi, mitä olisi sanottava näin määritellyn toiminnan eetti
sestä oikeutuksesta eli

(2) olettaen, että terveyskasvatus on ihmisten kasvatta
mista terveyteen, onko sellainen toiminta moraali
sesti oikein?

Tai, mikäli vastaus toiseen kysymykseen on kieltävä, on kehitet
tävä toisenlainen tai täydentävä määritelmä ja vastattava sitä 
vastaavaan oikeutuskysymykseen, joka kuuluu:

(3) olettaen, että ihmisten kasvattaminen terveyteen ei 
ole oikein, onko terveyskasvatus jollain muulla 
tavalla ymmärrettynä oikeutetumpaa?

Oma käsitykseni — jota pyrin jatkossa perustelemaan soveltavan 
etiikan keinoin — on, että järkevimmät vastaukset näihin kysy
myksiin ovat:

— Ei, terveyskasvatus ei välttämättä ole ihmisten kas
vattamista terveyteen (vaikka nykyiset käytännöt 
usein tuntuvat vaativan tällaisen ennakko-oletuksen 
pohjakseen).

— Ei, ihmisten kasvattaminen terveyteen ei ole aina
kaan yksikäsitteisesti moraalisesti oikein (vaikkakin 
on olemassa tiettyjä vakuuttavilta näyttäviä perustei
ta ajatella niin).
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— Kyllä, terveyskasvatus — oikein ymmärrettynä — 
on moraalisesti oikein.

Vastausten tukemiseksi ja samalla joidenkin terveyskasvatukseen 
kietoutuvien moraaliteorioiden esittelemiseksi on parasta lähteä 
liikkeelle vastausmahdollisuuksista kysymykseen (2).

Onko ihmisten kasvattaminen terveyteen moraalisesti oikein?

Ihmisten, kansalaisten, kasvattamista terveyteen voidaan teoreet
tisesti parhaiten perustella päättelyketjulla, jonka perusosia ovat 
utilitarismin nimellä tunnettu moraalioppi sekä ideaaliseksi 
tarkastelijaksi kutsuttu teoreettinen, arvoja tunnistava olento. 
Argumentissa kirjaimella ’P ’ merkityt väitteet ovat premissejä 
eli oletuksia, kirjaimella ’J ’ merkityt puolestaan johtopäätöksiä. 
Kokonaisuudessaan päättely on seuraavanlainen:

(Pl) Arvokkaita ovat ne ja vain ne asiat, jotka näyttävät 
tavoittelemisen arvoisilta tyynen, hyvin informoi
dun, rationaalisen yksilön — ideaalisen tarkastelijan 
— näkökulmasta.

(P2) Arvokkaita asioita on pyrittävä tuottamaan maail
maan niin paljon kuin mahdollista.

(J1) Siten maailmaan on pyrittävä tuottamaan mahdolli
simman paljon asioita, jotka ovat ideaalisen tarkas
telijan näkökulmasta tavoittelemisen arvoisia.

(P3) Ideaalisen tarkastelijan näkökulmasta terveys on 
tavoittelemisen arvoista.
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(J2) Siten maailmaan on pyrittävä tuottamaan mahdolli
simman paljon terveyttä.

(P4) Terveyskasvatuksen harjoittaminen on keino tuottaa 
maailmaan mahdollisimman paljon terveyttä.

(J3) Näin ollen terveyskasvatusta on harjoitettava, so. se 
on moraalinen velvollisuutemme.

Päättelyn teoreettiset premissit, ideaaliseen tarkastelijaan viittaa- 
va (Pl) ja utilitarismin perusperiaatteen ilmaiseva (P2) näyttäne
vät ainakin ensi silmäyksellä selvästi hyväksyttäviltä.3 Samoin 
terveyden pitäminen tavoittelemisen arvoisena (P3) ja terveys
kasvatuksen jonkinasteinen vaikuttavuus (P4) lienevät selviöi
tä.4 Täsmennyksenä on vain mainittava, että muutkin asiat kuin 
terveys voivat olla arvokkaita, toisaalta taas jokin muu toiminta 
kuin terveyskasvatus voi tuottaa maailmaan enemmän terveyttä. 
Argumenttiin onkin lisättävä kaksi tarkennusta: lopullinen 
johtopäätös (J3) on tosi — terveyskasvatus on moraalinen 
velvollisuutemme — vain, mikäli

(P5) jokin muu vaihtoehto ei edistä terveyttä terveyskas
vatusta tehokkaammin

ja mikäli

(P6) jokin muu asia ei ole ideaalisen tarkastelijan näkö
kulmasta terveyttäkin tavoiteltavampi.
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Ensimmäinen vastaväite: terveyskasvatuksen vaihtoehdot

Lisäoletusta (P5) vastaan voidaan hyökätä kahdeltakin taholta: 
ensinnäkin voidaan väittää, että esimerkiksi biolääketieteellisen 
tutkimuksen rahoittaminen edistäisi pitkällä aikavälillä kansalais
ten terveyttä huomattavasti enemmän kuin varojen syytäminen 
terveyskasvatukseen; toisaalta taas voidaan sanoa, että terveyttä 
edistää laajassa mittakaavassa tehokkaimmin sosiaalisten olojen 
parantaminen — sellaiset seikat kuin tuloerojen kaventaminen, 
viemäröinnin rakentaminen ja ilmaisen työpaikkaruokailun 
järjestäminen kaikille.

Tällaisiin vastaväitteisiin ei helposti löydy suoria ja yksikä
sitteisiä vastauksia, erityisesti siitä syystä, että niinkin erilaisten 
toimenpiteiden kuin sairauksien materiaalisen ennaltaehkäisyn 
(sosiaaliset olot), niiden henkisen ennaltaehkäisyn (terveyskas
vatus) ja niiden parantamisen (biolääketiede ja siihen liittyvä 
tutkimus) tehokkuusvertailu on käytännössä lähes mahdotonta. 
Terveyskasvatuksen ehkä ainoa selvempi etu kilpailijoihinsa 
nähden voikin olla kustannusten suhteellinen alhaisuus.

Epäsuorempi vastaus pelastaa kuitenkin päättelyketjun 
kritiikiltä. Vaikka voikin olla, että perustutkimus tai yhteiskun
nalliset uudistukset kohentaisivat kansalaisten terveydentilaa 
enemmän kuin terveyskasvatus, tämä ei kuitenkaan todista 
viimeksi mainittua tarpeettomaksi. Esimerkiksi traktorin antami
nen maanviljelijälle voi lisätä hänen tilansa tuottavuutta enem
män kuin traktorin käyttöohjeen antaminen, mutta tästä ei 
varmastikaan seuraa, etteikö käyttöohjeesta olisi mitään hyötyä. 
Erilaiset hyviin asioihin pyrkimisen muodot voivat täydentää 
toisiaan, eikä yhden muodon hylkääminen aina kannata, vaikka 
se ei sattuisikaan muista erotettuna olemaan kaikkein tehokkain. 
Terveyskasvatuskin on luultavasti tarpeellista ainakin siksi, että 
sen kautta kansalaiset saadaan helpoimmin tietoisiksi uusimman
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tutkimuksen tuottamista elämäntapaohjeista ja mahdollisuuksista 
käyttää hyväksi ympäristön aineellisia parannuksia.

Toinen vastaväite: terveyskasvatus syyllistää

Toinen tavallinen vastaväite suuntautuu argumentin premissiin 
(P4), oletukseen, jonka mukaan terveyskasvatuksen harjoittami
nen tuottaa maailmaan terveyttä. Väitteen mukaan terveyskasva
tus ei suinkaan paranna kansan sen paremmin fyysistä kuin 
psyykkistakaan hyvinvointia, vaan aiheuttaa korkeintaan ahdis
tusta ja syyllisyydentunteita. Esimerkiksi nuorille suunnattu 
immuunikatovalistus ei tämän näkemyksen mukaan juurikaan 
muuta kenenkään sukupuolista käyttäytymistä, sillä informaatio 
hahmottuu pelkkänä vanhempien juonena viatonta ilonpitoa 
vastaan. Raittiusvalistus Wiinan Waaroineen ja Turmiolan Tom- 
meineen on samansukuinen ilmiö: ainoastaan jo edeltäkäsin 
uskossa vahvat saavat siitä lisätukea käsityksilleen, ja ainoa 
seuraus tästä on heidän kielteisten asenteidensa vahvistuminen 
»juomareita» kohtaan. Ja kun nämä asenteet voimistavat jalansi
jaansa, seurauksena on syyllisyyden ja syyllistämisen verkko: 
tupakoitsija tuhoaa keuhkonsa ja sydämensä, alkoholin käyttäjä 
pilaa maksansa, suolan, sokerin, kananmunien ja rasvan syöjä 
verisuonensa ja sisällä toimettomuudessa viihtyvä antaa kunton
sa rapistua. Lyhyesti sanottuna, kaikenlainen hauskanpito ja 
nautiskelu nähdään terveyskasvatuksen ansiosta ehdottoman 
syntisenä.

Väite on varmasti osittain tosi; monet kampanjat ovat 
ainakin menneinä vuosikymmeninä olleet varsin osoittelevia ja 
syyttäviä. Sellaisten kampanjoiden ajoittaista menestystä ei käy 
kieltäminen — huono omatunto on hyvinkin saattanut muuttaa 
monen elämäntapoja -  mutta kokonaisuuden kannalta kritiikki
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lienee paikallaan. Liian voimakas hyökkäävyys tuottaa helposti 
vastavaikutuksia ja hylkimistä, joka saattaa laajeta koskemaan 
kaikkea erityisesti viranomaisten jakamaa tietoa. Ja vaikka 
synnintuntoihin vetoava kasvatus onnistuisikin, sen aiheuttamat 
ahdistuksen ja mielipahan tunteet eivät välttämättä ole korvatta
vissa elinvuosien lisääntymisellä.

Mutta kaikki terveyskasvatus ei toki välttämättä ole syyllis
tävää ja ahdistusta aiheuttavaa. Virheistä ja epäonnistumisista on 
tietenkin viisastuttava, mutta niin kauan kuin se on mahdollista, 
terveyskasvatuksen harjoittamista ei kannattane ainakaan tämän 
arvostelun takia hylätä kokonaisuudessaan. Vastaväitteen ope
tukseksi jää paremminkin se, että terveyskasvatuksen menetel
miä on (edelleen) huolellisesti tutkittava ja tutkimuksen perus
teella hylättävä vaaralliset ja tehottomat taktiikat.5 Palaan tähän 
kysymykseen vielä esitykseni loppupuolella.

Kolmas vastaväite: vapaus ennen terveyttä?

Mikä tahansa yksilöiden elämäntapoihin puuttuminen, olipa se 
kuinka epäsuora tahansa, herättää kuitenkin uuden, päättelyket
jun toiseen lisäoletukseen (P6) kohdistuvan vastalauseen. Eikö 
yksilön vapautta voitaisi uskottavasti pitää terveyttäkin arvok
kaampana asiana? Kun karistetaan sivuun moralistiset ennakko
luulot, olisi kai ajateltavissa, että loppujen lopuksi ihmisen 
vapaus vaikkapa polttaa tupakkaa, juoda viinaa ja ahmia rasvaa 
on sittenkin tärkeämpi asia kuin hänen joka tapauksessa kuole
vaisen ruumiinsa säilyttäminen vetreänä.

Vastaväite näyttää ensi silmäyksellä järkevältä, ainakin 
miltä tahansa vähänkin vapaamieliseltä kannalta, mutta itse 
asiassa sen merkitys on olematon kritiikin kohteena olevan 
argumentin puitteissa. Ideaalisella tarkastelijalla on nimittäin
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ainakin kaksi tehokasta tapaa kumota haaste ja palauttaa niin 
terveys kuin terveyteen kasvattaminenkin arvoonsa.

Ensimmäinen vastahyökkäys perustuu yksinkertaiselle 
vapauden tai paremminkin sen vastakohdan määrittelylle: yksilö 
on epävapaa, jos ja vain jos hänen toimintavaihtoehtojensa 
joukko on tavalla tai toisella rajoittunut tai rajoitettu.6 Pakotta
va terveyskasvatus voi määritelmän mukaan tietenkin rajoittaa 
hetkellisesti yksilön vapautta noudattaa epäterveellisiä elämänta
poja, mutta — kuten ideaalinen tarkastelija voisi kysyä — mikä 
on tämän mallin vaihtoehto? Sairauden tai sen uhan varjostama 
elämä voisi parhaimmillaankin suoda yksilöille vain kuvitteelli
sen vapauden viettää huonoa elämää, kun lopputuloksena on 
hyvin todennäköisesti niin tämän kuin muidenkin vapauksien 
rajoittuminen sairauden ja ehkä varhaisen kuoleman ansiosta. 
Tyynen, hyvin informoidun ja rationaalisen havainnoitsijan 
näkökulmasta toimintavaihtoehdoilla on todellista merkitystä 
ihmisen elämässä vain, mikäli hänen terveytensä riittää niiden 
käyttämiseen. Sitä paitsi, ennemmin tai myöhemmin elämänta
pojen vapaudenkin valinnut on mitä luultavimmin kykenemätön 
valitsemaan sen, mikä toisessa mallissa jo alusta pitäen eli
minoidaan. Ideaaliseen tarkastelijaan turvautuminen voikin 
teoriassa oikeuttaa jopa sellaiset pakottavat toimenpiteet, joista 
on jo pitkään oltu vähitellen luopumassa länsimaissa -  kieltolait 
ja suoranaisen sosiaalisia paineita hyödyntävän terveysterroris
min.

Toinen vastahyökkäys vetoaa terveyskasvatuksen ja va- 
paudenr ajoitusten keskinäiseen suhteeseen, ensimmäisestä 
puolustuksesta ja sen vakuuttavuudesta riippumatta. Terveyskas
vatushan on itse asiassa harvoin niin läpitunkevaa, että se 
todella rajoittaisi yksilön vapautta, so. eliminoisi hänen olemas
sa olevia toimintavaihtoehtojaan. Tiedosta ja jopa sosiaalisten 
normien lievästä paineesta huolimatta yksilö voi useimmiten
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ryypätä, polttaa ja herkutella niin kauan kuin hänen terveytensä 
sen kestää: varsinaiset vapauden rajoitukset liittyvät vain pakot
taviin toimenpiteisiin, kuten kieltolakeihin ja hintapolitiikkaan, 
eivät oikein ymmärrettyyn terveyskasvatukseen. Vaikka vapaus 
siis olisikin terveyttä arvokkaampi asia, kasvattamista terveyteen 
ei silti voida torjua vetoamalla sen menetyksiin.

Neljäs vastaväite: autonomia ennen muiden määräämiä 
arvoja

Edeltävät, julkisessa keskustelussa usein esiintyvät vastaväitteet 
eivät riitä kumoamaan terveyteen kasvattamisen utilitaristista 
perustelua, koska niiden kaikkien omanakin pohjaoletuksena on 
argumentin premissi (Pl) — oletus, jonka mukaan jokaiselle 
yksilölle ovat arvokkaita ne ja vain ne asiat, jotka näyttävät 
tavoittelemisen arvoisilta ideaalisen tarkastelijan näkökulmasta. 
Oletuksen puitteissa terveyskasvatuksen (terveyteen kasvattami
sen) puolustaja voi aina torjua kantaansa kohdistuvat hyökkäyk
set osoittamalla, ettei vastapuolen esittämä malli ole tyynen ja  
rationaalisen tarkkailijan näkökulmasta sen parempi kuin hänen 
omansakaan. Hän voi myöntää, että jopa tiedon jakaminen voi 
syyllistää ihmisiä ja johtaa heidän välittömän vapautensa kaven
tumiseen, mutta tämän tosiseikan vastapainoksi hän voi esittää 
erilaisia vetoavia vertailukohtia tiedon puutteesta ja sen seurauk
sista. Esimerkiksi tieto rasvojen vaarallisuudesta voi saada 
aikaan sen, että huono omatunto painaa niiden syöjiä, mutta 
toisaalta tietämätön tyytyväisyys voi hyvinkin johtaa terveyden 
menetykseen. Samoin tupakoinnin vastainen sosiaalinen paine 
rajoittaa tupakoitsijan vaihtoehtoja, mutta säästää samalla hänen 
terveyttään. Miten näiden olosuhteiden vallitessa voisi olla 
oikein johdattaa kansalaiset vapauteen, jonka seurauksia he eivät
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itsekään voi haluta? Eikö tyynesti ja rationaalisesti asiaa ajatel
len sittenkin olisi parasta uhrata tuo miltei huomaamaton va
paus, joka vain saattaa ihmiset tarpeettomiin kiusauksiin?

Neljäs vastalause päättelyketjulle asettaa kuitenkin kyseen
alaiseksi juuri arvojen tunnistamista koskevan oletuksen (Pl) 
väitteellä, että ihmisten kyky ja oikeus autonomiaan, omien 
arvojensa asettamiseen, syöksee ideaalisen tarkastelijan valtais
tuimeltaan ihmisten omaa elämää ja terveyttä koskevissa asiois
sa.7 Vastaväitteen mukaan arvokasta ei suinkaan aina ole se, 
mikä näyttää tavoittelemisen arvoiselta tyynen, hyvin infor
moidun ja rationaalisen abstraktion näkökulmasta, vaan joskus 
myös se, mikä näyttää tavoittelemisen arvoiselta osapuilleen 
järjissään olevan, olosuhteiden sallimissa rajoissa mahdollisim
man hyvin informoidun konkreettisen yksilön näkökulmasta — 
yksilön, jonka omaa elämää ja toimintaa koskevista päätöksistä 
on kysymys. Kuinka tällaista hyökkäystä voidaan perustella?

Ideaalisen tarkastelijan ja konkreettisten yksilöiden välinen 
ero arvojen asettajina vastaa käytännössä karkeasti ottaen eroa 
terveysviranomaisten ja tavallisten kansalaisten välillä. Edellisen 
ryhmän asemaa arvopäätösten tekijänä puoltaa toisaalta sen 
käytettävissä oleva suurempi tietomäärä, toisaalta sen oletettu 
puolueettomuus kansalaisten lyhyen ja pitkän aikavälin etujen 
suhteen. Jälkimmäisen joukon asemaa puolestaan näyttää tuke
van vain oletettu oikeus itsenäiseen omien arvojen määräämi
seen. Miksi sellaisen oikeuden olemassaolo pitäisi hyväksyä?

Autonomian arvo toiseksi parhaana vaihtoehtona jokaiselle

Vastaus tähän kysymykseen on mahdollinen vain, mikäli tarkas
tellaan yhteiskunnallisen säätelyn kenttää kokonaisuudessaan. 
Yksittäisiin tapauksiin keskittyminen puoltaa varmasti useimmi
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ten viranomaisten vallanpitoa, sillä ensinnäkin terveet elämänta
vat tuskin loukkaavat terveyteen kasvatettujen omakseen koke
maa autonomiaa ja toiseksi sairastuessaan ihmiset voivat hyvin
kin ajatella, että jonkun olisi pitänyt taivuttaa heidät terveyteen, 
tarvittaessa vaikka lievää pakkoa käyttäen. Mutta mikäli vaikka
pa terveyspolitiikassa arvojen asettajaksi todella korotetaan joku 
tai jokin muiden yläpuolelle nouseva yksilö tai ryhmä, lasketaan 
samalla perusta totalitarismille terveyttä koskevissa ja esimerkin 
voimalla kenties muissakin yhteiskunnallisissa asioissa.

Totalitarismi ei välttämättä toimi kansalaisten välittömien 
etujen vastaisesti, vaikka niin usein kuvitellaankin: terveyden 
edistämiseen tähtäävä toiminta voi luonteestaan riippumatta 
hyvinkin lisätä ihmisten ruumiin ja mielen hyvinvointia. Ratkai
sun syvällisemmät ongelmat ovatkin toisaalla, nimittäin siinä, 
että nykyisestä moniarvoisesta maailmastamme löytyy lukemat
tomia tarjokkaita ainoaksi arvojen asettajaksi. Nykyisten suoma
laisten terveysviranomaisten mielestä kokaiini ja hasis ovat 
erittäin vaarallisia aineita, alkoholi ja tupakkatuotteet melko 
vaarallisia, maito ja kahvi lähes vaarattomia. Jo näille määrityk
sille löytyy vastustajia joka suunnalta: kuka pitää hasista tai 
kokaiinia vaarattomana, kuka maitoa tai kahvia vaarallisena — 
puhumattakaan uskonnollisista käsityksistä, joiden mukaan 
esimerkiksi sianliha voi olla sopimatonta ihmisravinnoksi.

Tässä vaihtoehtojen verkossa kunkin yksilön ja ryhmän 
järkevin ratkaisu on korostaa autonomian — niin omansa kuin 
muidenkin — loukkaamattomuutta. Välittömästi paras vaihtoeh
tohan jokaiselle omaa etuaan ajattelevalle arvojen asettajalle 
olisi omien näkemysten mukainen valistunut itsevaltius, tila 
jossa kaikki muut joutuisivat toimimaan »meidän» ihanteidemme 
mukaisesti. Mutta itsevaltiuden kannattaminen on kaksiteräinen 
miekka: se voi voimasuhteiden muuttuessa yhtä hyvin johtaa 
jonkun muun käsityksen tyranniaan, jolloin »me» emme enää
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saa päättää edes omista asioistamme. Vapaamielisyys onkin 
kaikille osapuolille toiseksi paras vaihtoehto ja sellaisena hyväk
syttävin ratkaisu sekä niille, jotka eivät halua vaarantaa omaa 
autonomiaansa että niille, jotka eivät halua loukata toisten oi
keutta määrätä omista asioistaan.

Autonomian vaatimukset terveyskasvatuksessa

Olettakaamme siis, että moniarvoisessa yhteiskunnassa jokaisen 
suhteellisen järkevän ja olosuhteiden sallimissa rajoissa mahdol
lisimman hyvin informoidun kansalaisen tulisi itse saada päättää 
omista arvoistaan, mukaan lukien terveyden merkityksestä 
itselleen. Mitä tällaisesta arvoperustan uudelleen määrityksestä 
seuraa? Ainakin,

(a) että autonomiaa loukkaavat terveyskasvatuksen muo
dot on pyrittävä eliminoimaan;

(b) että autonomiaa suojelevia terveyskasvatuksen muo
toja on pyrittävä kehittämään ja käyttämään; ja

(c) että muitakin autonomiaa loukkaamattomia terveys
kasvatuksen muotoja voidaan harjoittaa, sillä luulta
vasti useimpien konkreettisten yksilöiden arvojärjes
telmissä terveys on melko korkealla.8

Käytännössä nämä abstraktit säännöt voisivat tarkoittaa vaikkapa 
sitä,

(a) että sen paremmin lapsille kuin aikuisillekaan suun
nattu terveyskasvatus ei saa olla pelottelevaa, ylen
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määräisen tunteenomaista, syyllistävää tai tarkoituk
sellisesti sosiaalista painetta yksilön elämäntapaa 
kohtaan luovaa;

(b) että erityisesti lapsille ja nuorille on selvästi esitettä
vä, minkälaiset elintavat ovat tieteen viimeisimpien 
tulosten mukaan terveyttä ylläpitäviä tai edistäviä ja 
mitkä taas terveyttä haittaavia tai ehkäiseviä (ellei 
näin tehdä, kyseessä on eettisessä mielessä heitteille
jättöön verrattava teko); ja

(c) että myös aikuisväestölle on tarjottava kiihkotonta 
informaatiota sekä terveyttä ylläpitävistä ja sitä edis
tävistä elämäntavoista että vältettävistä, terveysriske
jä sisältävistä toiminnoista ja ympäristötekijöistä.

Kohtaan (b) on lisättävä huomautuksena, että »tieteen viimeisim- 
millä tuloksilla» en tietenkään tarkoita sellaisia puhtaasti ideolo
gisia käsityksiä kuin viktoriaanista puhtauskasvatusta, 1930-lu- 
vun nyt uudelleen keksittyä karaistusihannointia tai muita »hen
gen» paremminkin kuin ruumiin ja mielen hoitomenetelmiä. 
Samassa kohdassa on myös huomattava, että tiedon salaaminen 
on tuomittavaa, olipa se minkä suuntaista tahansa, sillä salailu 
estää aina yksilöä tekemästä autonomisia »mahdollisimman 
hyvin informoituja» päätöksiä. Mikäli vaikkapa jokin aiemmin 
vaarallisena pidetty ja paheksuttu asia huolellisessa tutkimukses
sa osoittautuukin vaarattomaksi, siitä on tiedotettava yhtä katta
vasti kuin löydetyistä uusista riskitekijöistäkin. Lisäksi on 
kohtaan c) todettava, että tiedon tarjontaa aikuisille sen parem
min kuin lapsille ja nuorillekaan ei missään tapauksessa saa 
rajoittaa vain »moraalisesti otollisiin» tupakka-, alkoholi- ja 
seksivaroituksiin, vaan myös muista ympäristön riskitekijöistä
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on tiedotettava: liukkaista kaduista, tehtaiden saasteista, urhei
lusta, autoilusta, vaarallisista työpaikoista, vuorikiipeilystä ja 
mahdollisesti terveyttä uhkaavista kulutustuotteista, vain muuta
man esimerkin mainitakseni.9

Terveydestä terveyden ehtoihin

Näiden eettisten toimintaohjeiden myötä tulee ajankohtaiseksi 
oikeutetun »terveyskasvatuksen» määritteleminen jollakin muulla 
tavalla kuin »kasvatuksena terveyteen». Kansalaisia ei voida 
heidän autonomiaansa loukkaamatta kädestä pitäen taluttaa 
»oikeiden» elämäntapojen lähteille, ja vaikka voitaisiinkin, heitä 
tuskin saataisiin omaksumaan niitä holhoavilla toimenpiteillä ja 
yksilönvapauden rajoituksilla. Ihmisten itsemääräämisoikeuden 
kunnioittaminen vaatiikin, ettei terveyskasvatus ole ensisijaisesti 
niinkään kasvattamista terveyteen kuin ihmisten saattamista 
tietoisiksi oman terveytensä ehdoista.

Näin ymmärretyn terveyskasvatuksen ensisijaisena tehtävänä 
on tukea yksilöllisiä päätöksentekijöitä mahdollisimman järkevi
en ratkaisujen tekemisessä tallomatta kuitenkaan heidän omia 
arvojaan. Mikäli ihmiset arvostavat terveyttä ja haluavat tavoi
tella sitä, he kasvavat samalla terveyteen. Mutta terveyskasva
tuksen suoranaisena tavoitteena voi olla vain tiettyjen terveyden 
tiedollisten ja taidollisten ennakkoehtojen pitäminen jatkuvasti 
ajan tasalla ja jokaisen kansalaisen ulottuvilla.
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oreettisesti mielenkiintoisimpia on Thomas Moren teoksessa Utopia (suom. s. 
105-118) esittämä. Ks. myös von Wright 1963.

5. Vaarallisia tai tehottomia voisivat olla vaikkapa sellaiset toiminnan muodot, 
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6. Ks. Airaksinen ja Häyry 1986.
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8. Dworkin 1978.

9. Mielenkiintoinen tehtävä niin käsitteelliselle kuin empiirisellekin tutkimuk
selle on selvittää, kenen täsmällisesti ottaen pitäisi antaa terveyskasvatusta, 
minkälaista kasvatuksen pitäisi konkreettisesti olla sekä missä tilanteissa ja millä 
ehdoilla tietoa tulisi jakaa. Sakari Karjalainen on kiinnostavasti käsitellyt kysy
mystä lääkärin jakamasta terveysvalistuksesta artikkelissaan ’Lääkärin velvol
lisuudet ja potilaan oikeudet terveyskasvatuksessa’ (1989).
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Luku 14

M e n g e l e , M a n h a t t a n , UNESCO ja  U p p s a l a  -
UNIVERSAALIA TUTKIMUSETIIKKAA TEORIASSA JA 
KÄYTÄNNÖSSÄ

Heta Häyry

Bioetiikan tärkeitä osa-alueita ovat lääkinnän ja  hoidon am
mattietiikan sekä terveydenhuollon säätelyn lisäksi tieteellisen 
tutkimuksen ja  ekologisen ajattelun kysymykset. Nämä ovat 
tarkastelun kohteina kirjan loppuluvuissa -  ensimmäisenä 
tutkimuksen etiikka.

Saako tieteellistä tietoa hankkiessaan loukata ihmisten oikeuk
sia? Onko oikein käyttää tieteellistä tietoa atomipommin raken
tamiseen? Onko tutkijalla oikeus vetäytyä epäeettisenä pitämäs
tään tutkimusprojektista? Onko tutkijalla velvollisuus vetäytyä 
epäeettisestä tutkimustyöstä? Pyrin seuraavassa tarkastelussani 
selvittämään, minkälaisia vastauksia näihin tärkeisiin kysymyk
siin on viime aikoina annettu.

Tarkasteluni kohteena on universaali tutkimus etiikka — 
yleinen ja erityinen tieteellisen tutkimuksen tai tutkijan etiikka. 
Yleisellä tarkoitan sitä, että tarkasteltavan etiikan tulisi koskea 
kaikkien tieteen ja teknologian alojen tutkimusta -  tieteeksi 
kelpaa esityksessäni periaatteessa kaikki, mitä tieteeksi sano
taan. Erityisellä taas tarkoitan sitä, että ollakseen juuri tutki-
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musetiikkaa esiin tulevien periaatteiden on koskettava erityisesti 
tutkimusta ja tutkijoita. Esitykseni jakaantuu kahteen pääosaan. 
Ensimmäisessä osassa tarkastelen eräitä teoreettisia ehdotuksia 
universaalin tutkimusetiikan yleisiksi ja erityisiksi piirteiksi ja 
toisessa osassa kahta esitettyä tutkimuseettistä koodia. Myös 
etiikaksi kelpaa esityksessäni alustavasti kaikki, mitä sillä nimel
lä kutsutaan.

Universaalin tutkimusetiikan teoreettiset ongelmat

Knut Erik Tranoy lähestyy artikkelissaan ’Is There a Universal 
Research Ethics?’(1983) tutkimuksen etiikkaa kahden historialli
sesti käänteentekevän esimerkin kautta. Kaikki toisen maailman
sodan jälkeinen tutkimuseettinen keskustelu on Tranoyn mukaan 
periaatteessa palautettavissa joko natsilääkärien ihmiskokeisiin 
keskitysleireillä tai maailman ensimmäisen atomipommin raken
tamiseen.1 Käytän jatkossa hyväkseni tätä Tranoyn esittämää 
jakoa ja nimitän keskitysleiritapauksia Mengele-tapauksiksi sekä 
atomipommityyppisiä Manhattan-tapauksiksi.2

Mengele-tapaukset

Mengele-tapauksia esiintyy erityisesti lääketieteellisessä, yhteis
kuntatieteellisessä ja psykologisessa tutkimuksessa. Seuraavat 
esimerkit valaissevat, mistä on kysymys:

(i) Tutkija haluaa testata juuri kehittämäänsä syöpälää
kettä. Saadakseen mahdollisimman objektiivisesti 
selville, toimiiko lääke, hän jakaa sitä ruoka-an-
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noksiin sekoitettuna salaa kaikille syöpäpotilailleen 
ja tarkkailee sitten heidän tautinsa kehitystä.

(ii) Tutkija haluaa testata kehittämäänsä teoriaa terroris
mista oikotienä vallankumoukseen. Saadakseen 
selville, onko teoria tosi, hän palkkaa kymmenen 
opiskelijaa räjäyttämään pommeja maansa rautatie
asemilla ja tarkkailee sitten yhteiskunnallista kehi
tystä.

(iii) Tutkija haluaa tietää, aiheuttavatko varhaislapsuuden 
traumat oppimisvaikeuksia koulussa. Saadakseen 
asian selville hän järjestää sadalle lapselle traumaat
tisia kokemuksia ja vertaa heitä sitten koulumenes
tyksen suhteen toisiin, traumoilta suojattuihin lap
siin.

Esimerkit (i)—(iii) ovat selkeitä Mengele-tapauksia ja niiden 
mahdolliset eettiset ongelmat liittyvät selvästi käytettyihin 
tutkimusmenetelmiin. Jos oletamme, ettei ihmisille saa syöttää 
salaa kokeiluasteella olevia lääkkeitä, ettei heille saa tietoisesti 
ja tarkoituksellisesti aiheuttaa traumoja varhaisessa lapsuudessa 
ja ettei julkisilla paikoilla saa räjäytellä pommeja, toteamme että 
jotkut ihmisyksilöiden tai ihmisyhteisöjen oikeudet joutuvat 
esitetyissä tapauksissa vastakkain tutkijan tiedonhalun kanssa.3 
Tranoy, joka rajoittuu käsittelemään vain lääketieteellisiä Men
gele-tapauksia, pitää niiden yhtenä universaalina opetuksena 
yksilön oikeuksien ja yleensäkin (yksilö)moraalisten päämäärien 
asettumista tutkijanetiikassa aina valtion tai yhteiskunnan vaati
musten ja poliittisten päämäärien yläpuolelle.4 Hänen ajatuk
sensa on luonnollisesti se, että vaikka piittaamaton totalitaarinen 
valtio vaatisi tutkijoitaan tuottamaan tietoa syöpälääkkeistä tai
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traumojen vaikutuksesta oppimiseen keinolla millä hyvänsä, 
eettisesti valveutuneen tutkijan on ajateltava ensisijaisesti koe- 
henkilöidensä hyvinvointia ja oikeuksia. Näin epäilemättä onkin. 
Mutta jos tutkija haluaa tarkastella vallankumouksen dynamiik
kaa käynnistämällä sen itse, hänen toimintansa eettinen epäily t- 
tävyys johtuu todennäköisesti yhtä paljon — ellei enemmänkin 
— yhteiskunnallisista ja poliittisista ihanteista kuin pommirä- 
jäytyksissä mahdollisesti kuolleiden oikeuksista. Tutkijan on 
tällöin kunnioitettava koehenkilöiden lisäksi koko »koe-yhteis- 
kunnan» oikeuksia. Ainakin ideaalisen yhteiskunnan tai valtion 
vaatimukset on tutkijanetiikassa otettava yhtä vakavasti kuin 
ideaalisen moraalinkin vaatimukset. Yksilömoraalin asettuminen 
aina yhteiskunnallisten ja poliittisten päämäärien yläpuolelle 
ole tutkijanetiikan universaali piirre.

Mengele-tapauksiin sisältyy kuitenkin, kuten Tranoy toteaa, 
kaksi tärkeää opetusta tutkijanetiikan kannalta. Ensimmäinen 
näistä on se, että ihmisyksilöistä tai -yhteisöistä ei saa hankkia 
tietoa millä tahansa tavalla, ja toinen on se, että tutkimusetiikka 
perustuu yleiseen etiikkaan.5 Mutta, toisin kuin Tranoy näyttää 
olettavan, kumpikaan näistä opetuksista ei puhu universaalin, 
kaikkitieteellisen tutkijanetiikan olemassaolon puolesta. Ensim
mäisen huomion ala on liian suppea, toisen liian laaja.

Tarkastelen ensin jälkimmäistä huomiota, tutkijanetiikan 
yhteyttä yleiseen etiikkaan. Tranoy vakuuttelee erilaisiin yleis
maailmallisiin julistuksiin viitaten, että ihmistutkimuksen (esim. 
lääketieteellisen tutkimuksen) eettiset säännöt perustuvat ihmis
ten hoitamisen (esim. kliinisen lääketieteen harjoituksen) eetti
siin sääntöihin, jotka puolestaan perustuvat yleiseen arkipäivän 
etiikkaan.6 Siten tutkijanetiikka ei koskaan ole »laki itsessään», 
vaan se hakee aina perustelunsa yleisemmästä etiikasta. Tranoy 
voi olla oikeassa, mutta tutkijan etiikan perustuminen »arkipäi
vän etiikkaan» ei tee siitä universaalia muuten kuin siinä mieles
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sä, että jo s  on olemassa universaali »arkipäivän etiikka», kaikki
en tieteenalojen tutkijoiden pitäisi turvautua samoihin yleisiin 
arkieettisiin periaatteisiin. Etiikka on tällöin universaalia, mutta 
universaalista tutkijan etiikasta ei ole aihetta puhua — mitään 
erityisesti tutkimukseen viittaavaahan siinä ei ole.

Tranoyn toinen (edellä ensimmäinen) yleistys Mengele- 
tapauksista oli se, että ihmisyksilöistä tai -yhteisöistä ei saa 
hankkia tietoa millä tahansa tavalla. Lähinnä kysymys lienee 
siitä, että yksilöille tai yhteisöille ei saa aiheuttaa vahinkoa 
tavoiteltaessa tietoa niistä.7 Huomio on epäilemättä oikea, 
mutta se ei koske kaikkien alojen tutkijoita yksinkertaisesti siitä 
syystä, että kaikilla aloilla ei tavoitella tietoa ihmisestä, yhteis
kunnasta tai valtiosta. Mitä esimerkiksi matemaatikko tai teo
reettinen fyysikko tekisi eettisellä koodilla, joka kieltää koehen
kilöiden vahingoittamisen tutkimuksen aikana? Matemaatikoilla 
sen paremmin kuin lääkäreilläkään ei tosin ole oikeutta vahin
goittaa toisia ihmisiä, mutta sama koskee myös puuseppiä, 
myymälänhoitajia, pappeja ja veturinkuljettajia, vain muutaman 
tutkimustyöhön kuulumattoman ammattiryhmän mainitakseni. 
Ihmisten vahingoittamiskielto ei ole sen paremmin tutkijanetii- 
kan yleinen kuin erity hienkään periaate.

Manhattan-tapaukset

Manhattan-tapauksia esiintyy lääketieteen, yhteiskuntatieteen ja 
psykologian lisäksi luonnontieteissä ja teknisissä tieteissä.8 
Esimerkiksi seuraavat tapaukset ovat relevantissa mielessä Man- 
hattan-projektin kaltaisia:

(iv) Tutkija ponnistelee saadakseen tietoa ihmisgeenien 
salaisuuksista. Hän ei tiedä varmasti, minkälaisia



sovelluksia hankitulla tiedolla tulee olemaan, mutta 
hän arvelee, ettei hänen työhönsä perustutkijana 
kuulukaan kysellä sellaisia asioita.

(v) Tutkija kehittää teorian terrorismista oikotienä val
lankumoukseen ja tuo teoriansa esiin myös opetuk
sessaan yliopistolla. Hän ei tiedä, miten opetus 
vaikuttaa oppilaiden toimintaan, mutta hän arvelee, 
ettei hänen työhönsä tutkijana kuulukaan kysellä 
sellaisia asioita.

(vi) Tutkija kehittää teorian siitä, kuinka ihmisistä voi
daan kasvattaa nöyriä ja lainkuuliaisia kansalaisia. 
Hän ei tiedä, minkälaisia sovelluksia teorialle saate
taan keksiä, mutta hän arvelee, ettei hänen työhönsä 
tutkijana kuulukaan kysellä sellaisia asioita.

(vii) Tutkija kehittää teorian alkeishiukkasten törmäyk
sissä tapahtuvista reaktioista. Hän ei tiedä, minkälai
sia sovelluksia teorialle saatetaan keksiä, mutta hän 
arvelee, ettei hänen työhönsä tutkijana kuulukaan 
kysellä sellaisia asioita.

(viii) Tutkija kehittää teorian pommista, jolla voisi rä
jäyttää maapallon kappaleiksi. Hän ei tiedä, minkä
laisia sovelluksia teorialle saatetaan keksiä, mutta 
hän arvelee, ettei hänen työhönsä tutkijana kuulu
kaan kysellä sellaisia asioita.

Esimerkkien (iv) — (viii) kaltaisten tapausten eettinen ongelmalli
suus ymmärretään yleensä vasta, kun hankittua tietoa on ryhdyt
ty käyttämään »pahoihin» tarkoituksiin — vasta kun Manhattan-
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projekti päättyi kahden tiheästi asutun suurkaupungin tuhoami
seen, pomminrakentajat havahtuivat huomaamaan, niistä olivat 
mahdollisesti tehneet itsensä vastuullisiksi.9 Manhattan-tapaus- 
ten ydinkysymys onkin siinä, onko tutkija vastuussa tutkimustu
lostensa käytöstä, ja jos on, mitä hänen pitäisi tehdä sellaisissa 
tapauksissa, joissa tuloksia voidaan soveltaa niin pahaan kuin 
hyväänkin.

Kuten Tranoy toteaa,10 esitettyjen kysymysten suhteen ei 
ole saavutettu minkäänlaista yksimielisyyttä edes (paradigmaatti
sesti »pahana» pidetyn) sotilaallisen tutkimuksen alalla. Näyttää 
siltä, että tutkimuksen käytöstä ei niinkään pidetä vastuullisena 
tutkijaa tutkijana kuin koulutusta saaneena henkilönä, jonka 
tulisi osallistua aktiivisesti poliittiseen päätöksentekoon -  
ainakin silloin, kun sillä on jotakin tekemistä hänen oman 
erikoisalansa kanssa. Mutta voidaan myös sanoa, että tutkija on 
vastuussa jo pelkän tiedon tuottamisesta, tiedon, jota voidaan tai 
voitaisiin käyttää pahoihin tarkoituksiin, riippumatta siitä, 
käytetäänkö sitä todellisuudessa sellaisiin vai ei. Koska kuiten
kin luultavasti kaikkea tietoa voidaan tilaisuuden tullen halutta
essa käyttää yhtä hyvin pahaan kuin hyväänkin, tällainen näke
mys musertaisi tutkijan oman eettisen vastuunsa alle. Ongelma 
on utilitaristisessa etiikassa kauan tunnettu: jos toiminnan mo
raalinen status riippuu sen kaikista seurauksista maailman 
loppuun asti, kukaan ei voi koskaan tietää, toimiiko moraalisesti 
oikein vai väärin.11 Tutkijalla ei aina ole mahdollisuutta tuntea 
edes työnsä välitöntä päämäärää (esim. suuremman projektin 
osana), puhumattakaan sen tulevista seurauksista. Manhattan- 
tapaukset saattavat opettaa, että eettisesti valveutunut tutkija ei 
saa osallistua pahaa tavoittelevaan työhön, mutta ongelmalliseksi 
jää, mikä on pahaa ja mikä sitä aiheuttaa. Tilanne universaalin 
tutkijanetiikan kannalta on sama kuin Mengele-tapaustenkin ope
tuksissa. Pahan tavoittelu on kielletty kaikilta ihmisiltä, ei vain
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tutkijoilta, eikä se toisaalta edes kuulu erityisen selvästi kaik
keen tutkimustyöhön: pahojen seurausten välttäminenkään ei ole 
tutkijanetiikan yleinen tai erityinen piirre.

Käytännön yrityksiä muotoilla universaali tutkimusetiikka

Ensimmäisen osan tarkastelut osoittanevat, että teoreettisesti 
katsoen yleistä ja erityistä tutkimusetiikkaa tai tutkijanetiikkaa ei 
todennäköisesti ole olemassa. Toisaalta tutkimusetiikka on vain 
osa yleistä etiikkaa, toisaalta kaikkien alojen tutkijoille ei näytä 
löytyvän relevantteja, sisällöllisiä, yhteisiä sääntöjä. Tutkimus- 
etiikassa voidaan kuitenkin jakaa tapaukset ja niitä vastaavat 
ongelmat kahteen ryhmään. Mengele-tapauksissa kysymyksessä 
on tutkimuksen kohteiden kohtelu, Manhattan-tapauksissa taas 
vastuu tutkimuksen seurauksista. Maailmassa tähän mennessä 
tehdyt kaksi mittavampaa yritystä yhteisen eettisen koodin 
luomiseksi kaikkien tieteenalojen tutkijoille (ja heidän työnanta
jilleen) heijastavat jossain määrin tätä tapaus- ja ongelmaryhmi
en jakoa. Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kult
tuurijärjestö UNESCO esitti vuonna 1975 »Toisen version 
ehdotuksestaan tieteellisten tutkijoiden asemasta» -  ehdotus on 
suunnattu YK:n jäsenvaltioille ja sen pääpaino on tutkijoiden 
tukemisessa, kun he haluavat sanoutua irti Mengele-tyyppisestä 
työstä. Toisaalta Uppsalan yliopistossa toimiva tieteellisen 
tutkimuksen etiikasta kiinnostunut ryhmä julkaisi vuonna 1984 
»Eettisen koodin tieteilijöille» — tässä suoraan tutkijoille suun
natussa koodissa puhutaan pelkästään tutkimuksen seurauksista 
eli keskitytään Manhattan-tapauksiin.12
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UNESCOin ehdotus

UNESCOin ehdotus on tarkoitettu kattamaan YK:n jäsenvaltioi
den suhtautuminen kaikkiin tieteellisen tutkimustyön tekijöihin, 
riippumatta työnantajasta, tieteellisestä tai teknologisesta eri
koisalasta, tutkimus- ja kehittämistyön motiivista tai sen ilmei
simmistä sovelluksista.13 Ehdotuksessa käytetään jäsenvaltioi
den taivuttamiseksi asian puoleen perustelua, jonka mukaan 
tutkijat saadaan työskentelemään tehokkaimmalla mahdollisella 
tavalla, jos heidät saadaan uskomaan, että heidän työnsä koituu 
maan kaikkien kansalaisten ja jopa koko ihmiskunnan parhaak
si.14 Tutkijoiden motivoimiseksi jäsenvaltioiden tulisi UNES
COin ehdotuksen mukaan kunnioittaa ja tukea kaikkia sellaisia 
eettisiä koodeja, jotka velvoittavat tutkijat vaatimaan itselleen 
oikeutta

»(a) esittää, myös julkisesti, sellaiset totuuden uudet as
pektit, joiden he arvelevat nousevan harjoittamastaan 
tutkimus- ja kehittämistyöstä, joutumatta umpimäh
käisen painostuksen kohteeksi tai joutumatta järjes
täytyneen sensuurin kohteeksi vain sillä perusteella, 
että myöhemmät tapahtumat tai tutkimustulokset 
ovat osoittaneet heidän johtopäätöksensä epäilyttä
viksi tai epäpäteviksi;

(b) vaikuttaa tiede- ja teknologiapolitiikkaan pyrkimällä 
jatkuvasti käyttämään erikoistietojaan ja analyyttistä 
kykyään valaisemaan, millainen on heidän työnsä 
suhde kansallisiin päämääriin;
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(c) osallistua keskusteluun tutkimus- ja kehittämistyönsä 
tavoitteista ja auttaa niiden asettamisessa, missä ta
hansa työ tehdäänkin;

(d) ottaa osaa niiden menetelmien valintaan, joilla nämä 
tavoitteet saavutetaan, erityisesti pyrittäessä varmis
tamaan, että menetelmät mahdollisuuksien mukaan 
ovat inhimillisiä ja sosiaalisesti sekä ekologisesti 
vastuuntuntoisia;

(e) ilmaista perusteltu erimielisyytensä minkä tahansa 
tutkimus- ja kehittämisohjelman tai -projektin suh
teen, jonka suorittamiseksi heidän puoleensa on 
käännytty, kun he tietämiensä tosiasioiden ja niiden 
kriittisen arvioinnin perusteella omantuntonsa mu
kaan pitävät sen tavoitteita tai todennäköisiä seu
rauksia epäinhimillisinä tai sosiaalisesti tai ekologi
sesti vastuuntunnottomina; ja viimeisenä keinona 
erota sellaisesta työtehtävästä nauttien riittävää 
korvausta, mikäli työnantaja ei tarjoa heille järkevää 
vaihtoehtoista tutkimus- ja kehittämistyötä;

(f) käyttää hyväksi jokaista tekemänsä tutkimus- ja 
kehittämistyön tarjoamaa tilaisuutta ottaa positiivi
sesti ja konstruktiivisesti osaa oman maansa tieteen, 
kulttuurin ja kasvatuksen rakentamiseen, samoin 
kansallisten päämäärien saavuttamiseen, maansa 
kansalaisten hyvinvoinnin lisäämiseen sekä Yhdisty
neitten kansakuntien kansainvälisten ihanteiden ja 
tavoitteiden edistämiseen.»15
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UNESCOin ehdotus takaisi — jos se yleismaailmallisesti hyväk
syttäisiin — kaikille tutkijoille laillisen oikeuden esittää vallanpi
täjille epämiellyttäviäkin totuuksia (a), puolustaa oman tutki
mustyönsä asemaa (b), keskustella tutkimuksen tavoitteista (c), 
osallistua menetelmien valintaan (d), ilmaista erimielisyytensä 
tutkimuksen suorittamisesta ja tarvittaessa irtautua siitä (e) sekä 
tavoitella yhteistä hyvää (f). Kaikki nämä oikeudet ovat eettises
ti sisällökkäitä ja kiinnostavia, mutta niiden tarkastelu alkupe
räisten Mengele- ja Manhattan-tapausten yhteydessä osoittaa, 
että ilman tutkijalle kuuluvia velvollisuuksia niiden heijastama 
tutkimusetiikka ei ole läheskään täydellinen.

Joissakin Joseph Mengelen ja muiden saksalaisten lääkärien 
keskitysleireillä tekemissä kokeissa kohdeltiin epäilemättä 
koehenkilöitä yleisen käsityksen mukaan epäinhimillisesti — 
esimerkiksi tekemällä turhia leikkauksia ilman nukutusta. Jos 
joku lääkäreistä olisi voinut vedota UNESCOin ehdotuksen 
tapaiseen — Kolmannen Valtakunnan hyväksymään -  kansain
väliseen julistukseen, hän olisi halutessaan voinut laillisesti 
kieltäytyä kokeiden tekemisestä. Mutta todennäköisesti suurin 
osa keskitysleireillä toimineista lääkäreistä piti kokeiden ta
voitteita ja menetelmiä oikein suhteutettuina: Saksan kansan ja 
koko maailman tulevan onnen rinnalla muutaman nukuttamatta 
leikellyn juutalaisen kärsimykset eivät merkinneet mitään arja
laista rotua kehittävälle tutkijalle. Ja mikäli tutkija tietämiensä 
tosiasioiden ja niiden kriittisen arvioinnin perusteella pitää 
tekemäänsä työtä hyväksyttävänä, hän voi ja hänen ehkä pitää
kin UNESCOin ehdotuksen mukaan jatkaa työtään. Ehdotus ei 
anna objektiivisia kriteereitä sellaiselle tutkimukselle, johon on 
oikeus olla osallistumatta, eikä velvoita tutkijoita pysymään 
poissa siitä.

Robert Oppenheimerin ja hänen Manhattan-työryhmänsä 
tutkimukseen kuului maailman ensimmäisen atomipommin
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räjäyttäminen. Kokeeseen liittyi kuitenkin ekologinen riski: 
tutkijat eivät olleet varmoja, jatkuuko ketjureaktio kerran alkuun 
päästyään, kunnes koko maapallon ilmakehä on palanut.16 Ku
ten edellä, myös tässä tapauksessa vastuuntuntoinen tutkija olisi 
voinut UNESCOin ehdotuksen tapaiseen julistukseen vedoten 
vetäytyä työstä. Mutta kuten edellä, myös tässä tapauksessa 
tutkijat pitivät riskiä kohtuullisena tavoitteeseen verrattuna — 
ehkä jopa jonkun mielestä maailman olisi ollut parempi palaa 
kuin joutua natsien käsiin. UNESCOin ehdotus sano, mitä 
tutkijan pitäisi tehdä, eikä se siten ole läheskään täydellinen 
tutkimuseettinen koodi.

Uppsalan koodi

Uppsalan »Eettinen koodi tieteilijöille» on, toisin kuin UNES
COin ehdotus, suunnattu suoraan yksittäisille tutkijoille. Koodi 
alkaa yleisillä huomautuksilla tutkimustyön siunauksista ja 
vaaroista. Tieteellinen tutkimus on merkittävä asia ihmiskunnal
le, todetaan, mutta sen mahdollisuudet ovat kahtalaiset: toisaalta 
tutkimus voi auttaa esimerkiksi ydinsodan ja ympäristötuhojen 
välttämisessä sekä resurssien tasaamisessa maapallolla, toisaalta 
se voi myös suoraan tai epäsuorasti syventää näitä ja muitakin 
ihmiskunnan ongelmia. Koodin luomisen lähtökohtana on ollut 
huoli tieteellisen tutkimuksen sovelluksista ja seurauksista; 
erityisesti nykyaikaisen teknisen sodankäynnin vaarat ovat 
Uppsalan ryhmän mielestä niin suuret, että aseiden kehittä
miseen osallistuminen ei ehkä ole lainkaan eettisesti puolustetta
vissa.17 Koodin ydin on ilmaistu tekstissä seuraavasti:

»Koodi on tarkoitettu yksittäiselle tieteilijälle, sillä ensisijas
sa juuri hänen on arvioitava tutkimuksensa seuraukset.
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Sellaisen arvion tekeminen on aina vaikeaa ja usein se voi 
olla mahdotontakin. Tieteilijät eivät tavallisesti voi valvoa 
sen paremmin tutkimuksen tuloksia kuin sen sovelluksia
kaan, ja monissa tapauksissa sama koskee jopa työn suun
nittelua. Tämä ei kuitenkaan saa estää yksittäistä tieteilijää 
rehellisesti yrittämästä jatkuvasti arvostella tutkimuksensa 
mahdollisia seurauksia, tehdä näitä arvostelunaan toisten 
tiettäviksi ja pidättäytyä epäeettisenä pitämästään tutkimuk
sesta.»18

Ydinkappaletta seuraa neljä täsmennystä edelliseen:

»1. Tutkimus on suunnattava niin, etteivät sen sovel
lukset tai muut seuraukset aiheuta huomattavaa 
ekologista vahinkoa.

2. Tutkimus on suunnattava niin, etteivät sen seurauk
set vaikeuta nykyisten tai tulevien sukupolvien 
mahdollisuutta viettää turvattua elämää. Tieteelliset 
ponnistukset eivät siten saa tähdätä sotaan tai sor
toon käytettäviin sovelluksiin tai taitoihin. Tutkimus
ta ei myöskään saa suunnata niin, että sen seurauk
set olisivat ristiriidassa perustavien ihmisoikeuksien 
kanssa sellaisina kuin ne on ilmaistu kansainvälisissä 
kansalais-, poliittisia, taloudellisia, yhteiskunnallisia 
ja kulttuurisia oikeuksia koskevissa sopimuksissa.

3. Tieteilijällä on erityinen vastuu tutkimuksensa seu
rausten huolellisesta arvioinnista ja julkistamisesta.

4. Tieteilijöiden, jotka arvioivat tutkimuksen, jota he 
johtavat tai johon he osallistuvat, olevan ristiriidassa
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tämän koodin kanssa, on keskeytettävä tutkimuksen
sa ja julkisesti esitettävä arvionsa perusteet. Arvios
sa tulee ottaa huomioon sekä tutkimukseen liittyvien 
kielteisten seurausten todennäköisyys että niiden 
vakavuus.»19

Koodin lopuksi todetaan vielä ensiarvoisen tärkeäksi tiedeyh
teisön tuki niille jäsenilleen, jotka keskeyttävät tutkimuksensa 
koodissa mainituin perustein.20

Uppsalan koodi velvoittaa tutkijan keskeyttämään tutkimuk
sensa ainakin, mikäli hän toteaa sen tulosten ja sovellusten 
johtavan huomattaviin ekologisiin vahinkoihin tai edistävän 
sodankäyntiä tai sortoa. »Huomattavan ekologisen vahingon» 
sijasta puhuttiin aikaisemmassa versiossa »monimuotoisen 
elämän suojelemisesta ekosysteemissä», mutta alkuperäiseen 
muotoiluun kohdistunut kritiikki sai tekijät heikentämään lopul
lista sanamuotoa.21 Kuten Uppsalan yliopiston farmaseuttinen 
tiedekunta totesi lausunnossaan maaliskuussa 1983, »monimuo
toisen elämän suojeleminen» voi olla ristiriidassa »nykyisten ja 
tulevien sukupolvien turvatun elämän» vaatimusten kanssa — 
esimerkiksi joidenkin trooppisten tautien hävittäminen on mah
dotonta tappamatta jopa sukupuuttoon tiettyjä sääski- ja loiseliö- 
lajeja.22 Lopullisessa muotoilussa onkin pyritty jättämään tut
kijalle itselleen mahdollisuus arvioida, milloin ekologinen 
vahinko on »huomattava» suhteessa tutkimuksesta saatavaan 
hyötyyn.23 Mutta tämä puolestaan merkitsee, ettei koodi sit
tenkään objektiivisesti velvoita tutkijaa yhtään mihinkään. Niin 
kauan kuin hän itse pitää tutkimuksesta aiheutuvia ympäristöva
hinkoja siedettävinä, hän voi jatkaa työtään — työn todellisista 
seurauksista riippumatta. Heikennys on, ainakin teoreettisessa 
mielessä, vienyt kaiken voiman koodin ekologiselta pykälältä.



253

Uppsalan koodin sotaa koskeva pykälä säilytettiin tarkastuk
sessa jyrkkänä sen osakseen saamasta ankarasta kritiikistä 
huolimatta.24 Kuten Uppsalan yliopiston oikeustieteellinen 
tiedekunta huomautti lausunnossaan, muotoilu on koodissa niin 
ehdoton, että kansainvälisesti oikeutetuinkaan väkivaltaista ja 
sortavaa hyökkääjää vastaan suunnattu sotilaallinen tutkimus ei 
olisi sallittua.25 Bo Janzon Ruotsin maanpuolustuksen tutki
muskeskuksesta esittikin kysymyksen:

»Eikö sentään räjähtävä tykinkranaatti tai taisteluvaunu, 
joka estää meitä joutumasta sotaan ja supervallan miehittä- 
mäksi ja murskaamaksi, ole vähemmän epäinhimillinen 
kuin esimerkiksi ruotsalainen vauvanruoka, jonka tunnoton 
markkinointi vahingoittaa kehitysmaiden lapsia?»26

Uppsalan yliopiston humanistinen tiedekunta taas oli »huolis
saan» siitä, voidaanko tiedekunnassa enää jatkaa kääntäjäkoulu- 
tusta ja sitä vastaavaa tutkimusta — kääntäjiä kun voidaan sodan 
aikana käyttää tulkkeina vaikkapa sotavankeja kuulusteltaes
sa.27 Mutta piikittelystä huolimatta koodin laatijat pitivät pään
sä ja säilyttivät muodon, jonka mukaan tutkimus »ei saa tähdätä 
sotaan [...] käytettäviin sovelluksiin tai taitoihin.» Puolustuksek
seen lautakunta vetoaa tässäkin pykälässä kunkin yksilön omaan 
lopulliseen eettiseen vastuuseen: jos tutkija voi itse hyväksyä 
työnsä sotaisat päämäärät, hän voi huoletta jatkaa sitä.28 Teo
reettisessa mielessä lautakunnan vetoomus merkitsee kuitenkin 
jälleen paluuta normittomaan tilaan. Koodi ei sotatutkimuk- 
senkaan suhteen objektiivisesti velvoita tutkijaa mihinkään.

Uppsalan koodissa on erityisesti mainittu vielä ihmisoikeuk
sien loukkaamattomuus. Laatijat ovat kuitenkin keskinäisissä 
keskusteluissaan todenneet, että jos tutkija kypsän harkinnan 
jälkeen toteaa, että jossain suhteessa jotakin konventionaalisesti
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määräytynyttä oikeutta ei pitäisi kunnioittaa, tämän oikeuden 
kanssa ristiriidassa olevan tutkimuksen ei pidä aiheuttaa hänelle 
eettisiä ongelmia.29 Kun ihmisoikeudetkin näin jätetään tutki
jan arvioitaviksi, erityismaininnan saaneista velvoitteista on 
jäljellä enää tutkimuksen tulosten ja seurausten julkistaminen. 
Ellei koodissa ole kätkettyjä pykäliä, näyttää siis siltä, että mikä 
tahansa kelpaa ja kuka tahansa saa tutkia mitä tahansa miten 
tahansa, kunhan hyväksyy itse oman työnsä ja tiedottaa sen 
mahdollisista seurauksista muillekin. Jos Joseph Mengele vain 
olisi huomannut kertoa tiedeyhteisölle ja suurelle yleisölle, mitä 
oli tekemässä, hän olisi Uppsalan koodin mukaan ollut eettisesti 
kunnioitettava ja valveutunut tutkija. Koodissa on loppujen 
lopuksi sama heikkous kuin UNESCOm ehdotuksessakin: 
kumpikaan ei velvoita tutkijoita mihinkään. Ja UNESCOm 
ehdotuksen hyväksi on sentään sanottava, että jos se hyväksyt
täisiin kansainvälisesti, se takaisi tutkijoille ainakin muutamia 
oikeuksia. Uppsalan yksilömoraalinen koodi ei takaa edes niitä.

Universaalin tutkimusetiikan mahdollisuus

Mitä Mengele, Manhattan, UNESCO ja Uppsala kertovat 
universaalin tutkimusetiikan mahdollisuuksista teoriassa ja 
käytännössä? Voidaanko yhtä aikaa yleinen ja erityinen, kaikkia 
ja vain tutkijoita koskeva eettinen koodi rakentaa? Ja jos voi
daan, millaiselle perustalle?

Ilmeisesti Tranoy on oikeassa huomauttaessaan, että tutki
musetiikan on perustuttava yleiselle arkielämän etiikalle. Mikäli 
arkietiikka tulkitaan perustavien moraalisääntöjen noudattami
seksi, näiden sääntöjen soveltaminen tiedon tavoitteluun tuottaa 
ainakin periaatteet, jotka kieltävät ihmisten vahingoittamisen, 
heidän autonomiansa loukkaamisen ja vapaaehtoisten sopimusten
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rikkomisen tavoiteltaessa tietoa ihmisistä ja maailmasta. Jotta 
tutkijat uskaltaisivat noudattaa näitä periaatteita, tarvitaan tosin 
jokin UNESCON:n ehdotuksen kaltainen kansainvälinen sopi
mus tutkijoiden oikeuksista. Ei liene realistista vaatia tieteellisen 
työn tekijöiltä rohkeutta ja voimaa vastustaa yksinään, ehkä 
oman vapautensa ja henkensä uhalla, tunnottomia työnantajiaan. 
Tietyt tiedonhankinnan tapoja koskevat yleiset eettiset rajoi
tukset ja vastaavat kansainväliset sopimukset muodostavatkin 
varmasti minkä tahansa rationaalisen tutkimusetiikan ytimen.

Mutta entä voidaanko tutkija asettaa vastuuseen tutkimustu
lostensa käytöstä ja sovelluksista? Ehkäpä hyvinkin voidaan: 
ainakin Robert Oppenheimerin ja Manhattan-työryhmän katso
taan yleisesti olevan ainakin osavastuussa Hiroshiman ja Na- 
gasakin tuhosta. Asia ei kuitenkaan ole yksinkertainen eikä 
yksiselitteinen. Tutkimuksen tuloksilla on lähes aina sekä »hy
viä» että »pahoja» käyttötapoja, eikä hyötyä ole useinkaan 
mahdollista saavuttaa ilman riskiä. Lisäksi tutkimustulosten 
käytöllä on niin paljon tuntemattomia seurauksia, ettei niiden 
kaikkien arviointi ole koskaan mahdollista. Ja päälle päätteeksi 
useissa tapauksissa on epäselvää, kenelle tutkija lopulta on 
vastuussa työnsä seurauksista. Erilaisten ihmisryhmien näkökul
mista tulokset ovat hyvin erilaisia ja johtavat erilaisiin velvoit
teisiin.

Kaiken kaikkiaan kysymys tutkimustulosten vastuusta on 
vaikea ja monisyinen. Ainakaan Uppsalan koodi ei pysty vastaa
maan niihin moniin kysymyksiin, joita sen soveltaminen konk
reettiseen tutkimus- ja kehitystyöhön herättää. Yksi mahdollinen 
syy koodin heikkouteen käytännön tilanteissa on varmasti sen 
liian pitkälle viety yleisyys. Tutkijoiden olisi esimerkiksi help
poa olla yhtä mieltä siitä, että metsäkuolemia aiheuttavaan tai 
syöpää lisäävään tutkimus- ja kehitystyöhön ei pitäisi osallistua, 
ei ainakaan ilman todella vakavaa syytä. Mutta »huomattava
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ekologinen vahinko», puhumattakaan »tulevien sukupolvien 
mahdollisuudesta viettää turvattua elämää», on hankalammin 
hahmotettavissa ja siksi vaikeammin ymmärrettävissä konkreet
tisen tutkimustyön tulokseksi tai seuraukseksi. Ehkä juuri tie- 
teenaloittainen tutkimuksen päämäärien täsmentäminen ja arvi
ointi johtaisi sittenkin Manhattan-pohdinnoissa pitemmälle kuin 
kunnianhimoinen, mutta käytännön sovellusvaikeuksiin kaatuva 
pyrkimys universaalin tutkimusetiikan luomiseksi.
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Luku 15

Ih m is t e n  ja  m u id e n  e l ä in t e n  o ik e u k s is t a

Heta Häyry ja Matti Häyry

Lääketieteellisessä ja  biologisessa tutkimuksessa on eläinko
keilla pitkään ollut keskeinen rooli. Miten tällaista koetoimin
taa pitäisi arvioida, mikäli ajateltaisiin, että eläimillä on mo
raalisia oikeuksia? Muun muassa tämä kysymys saa vastauk
sensa seuraavassa luvussa, joka on laadittu alustukseksi Ani- 
malia-yhdistyksen eläinten kohtelua koskeneeseen seminaari- ja  
keskustelutilaisuuteen keväällä 1988.

Kysymyksiä eläinten kuten minkä tahansa olioiden tai olioryh- 
mien oikeuksista voidaan lähestyä monesta eri suunnasta. Yksi 
mahdollisuus olisi kysyä, mitä laillisia oikeuksia eläimillä 
meidän yhteiskunnassamme ja — yleisemmin — kulttuuripiiris
sämme on, mitä velvollisuuksia nämä oikeudet meille asettavat 
ja miten nämä oikeudet ja velvollisuudet ovat aikojen kuluessa 
muotoutuneet ja kehittyneet. Näihin oikeudellisiin ja historialli
siin kysymyksiin emme tässä tarkastelussamme puutu. Toinen 
mahdollisuus on lähestyä asiaa pelkästään inhimilliseltä kannalta 
— olettaen tarkastelun lähtökohdaksi, että puhe eläinten oikeuk
sista on vain kuvakieltä, jonka todellisena kohteena ovat eläin
ten sijasta ihmisten tunteet, hyveet ja moraalisäännöt. Tärkeää 
ei tämän kannan mukaan ole puhua eläimistä tai eläinten oi-
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keuksista sinänsä, vaan siitä, kuinka ihmiset kohtelevat ja 
kuinka heidän pitäisi kohdella muita luontokappaleita. Kolmas 
mahdollisuus on ottaa puheet eläinten oikeuksista vakavasti ja 
pohtia, millä perusteella elävillä olioilla ihmiset mukaan lukien 
ylipäätään on oikeuksia, mitä oikeuksia kullakin olioryhmällä on 
sekä miten eri ryhmät eroavat toisistaan tässä suhteessa — vai 
eroavatko lainkaan.

Niiden joukossa, jotka ovat valmiita ottamaan muidenkin 
eläinten kuin ihmisten oikeudet vakavasti, vallitsee vielä erimie
lisyys sen suhteen, pitäisikö puhe oikeuksista, erityisesti moraa
lisista oikeuksista,1 ymmärtää kirjaimellisesti vai ei. Amerikka- 
laisfilosofien suosiossa on ajattelutapa, jonka puitteissa yksilöillä 
katsotaan olevan tiettyjä ehdottomia ja moraalisesti perustavia 
oikeuksia eräänlaisena suojamuurina toisia yksilöitä ja heidän 
pyyteitään vastaan.2 Australialais- ja englantilaisajattelijoiden 
teoriat ovat useammin teleologisia ja niissä pidetään oikeuksien 
käsitettä lyhenteenä muille, monimutkaisemmille eettisten suh
teiden kuvauksille.3

Eläinrakkauden hyve?

Englantilaisfilosofi Rosalind Hursthouse kyseenalaistaa kirjas
saan Beginning Lives molemmat eläinten oikeuksiin vetoavat 
päänäkemykset sillä perusteella, että ne supistavat liikaa inhi
millisen eettisyyden alaa suhteissamme eläimiin. Kysymys ei 
hänen käsityksensä mukaan saisi olla vain eläinten vapauksista, 
oikeuksista tai kärsimyksestä, kuten näissä teorioissa annetaan 
ymmärtää, vaan monista muistakin tärkeiksi katsotuista asioista. 
Kuten hän kirjoittaa:
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»Kummankaanlaisilla teorioilla ei näytä olevan mitään 
suoraa yhteyttä niihin asioihin, joista eläinten kohtelusta 
huolissaan olevat ei-filosofit puhuvat. Monet jälkimmäisistä 
korostavat eläinkunnan ihmeellisyyttä ja kauneutta sekä 
kiinnittävät huomiota siihen, kuinka koskettavia ja rakastet
tavia tai outoja ja kiehtovia, opettavaisia, innoittavia, huvit
tavia ja elävöittäviä monet eläimet ovat tai voivat olla. 
Yleistettyinä nämä huomiot laajenevat koskemaan koko 
ympäristöämme ja suhdettamme siihen. Teollistuneen kar
janpidon ainoa pahoiteltava piirre ei suinkaan ole sen eläi
mille tuottama kärsimys; se on pahasta myös ilmauksena 
siitä piittaamattomasta luontoasenteesta, jonka seurauksena 
pensasaidat tuhoutuvat, autiomaat lisääntyvät ja mainokset 
tyrkyttävät halpaa ja visuaalisesti houkuttelevaa ruokaa, 
joka vähitellen myrkyttää meidät.»4

Eläinten kohtelussa pitäisikin Hursthousen käsityksen mu
kaan oikeuksien tai pelkän kärsimyksen sijasta lähestyä asiaa 
inhimillisten hyveiden kannalta. Erityinen eläinrakkauden hyve 
olisi hänen mielestään paras tae eläinten kohtelulle mahdollisim
man eettisesti.5

Hyve-eettisen näkökulman omaksumisessa on kuitenkin 
ongelmansa sekä yleiseltä kannalta että tarkastelun kohteena 
olevassa eläinasiassa. Mikäli Hursthouse todella haluaa pitää 
tarkastelunsa lähtökohtana eläinystävien puheita luonnon ihmeel
lisyydestä, koskettavuudesta ja kiehtovuudesta, hänen eläinrak
kauden hyveensä on vaarassa laajeta kahdelta suunnalta yli 
tarkoitetun sovellusalueensa. Ensinnäkin eläinten ja kasvien 
lisäksi muun muassa kivet ja vesipisarat voivat olla outoja, 
kiehtovia ja jonkun mielestä jopa rakastettavia, mutta niiden 
kohtelussa ei varmastikaan ole aina tarpeen noudattaa samoja 
sääntöjä kuin oltaessa tekemisissä koirien, kissojen tai samma
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koiden kanssa. Toiseksi esimerkiksi eläinkokeita tekevät tieteili
jät saattavat hyvinkin olla Hursthousen kanssa samaa mieltä 
luontokappaleiden ihmeellisyydestä ja opettavaisuudesta, mutta 
heidän tulkintansa mukaan nämä seikat yhdistettyinä ihmissuvun 
luontaiseen uteliaisuuteen muodostavat paremminkin oikeutuk
sen kuin kiellon eläinten kohtelulle tavoilla, joita eläintensuojeli- 
jat vastustavat.

Yleisenä ongelmana ainakin Hursthousen hyve-etiikassa on 
se, että ihmisten moraalisuus -  heidän hyveellisyytensä — on 
tiukasti kytketty heidän hyvinvointiinsa yhteisön jäseninä. 
Ihmisluonto on hänen teoriansa mukaan sellainen, että jokainen 
meistä elää parhaan mahdollisen elämän toimiessaan aina hy- 
veellisesti: rehellisesti, oikeudenmukaisesti, hyväntahtoisesti, 
rohkeasti, anteliaasti — ja eläinrakkaasta6 Mutta tämä käsitys 
johtaa helposti kehäpäättelyyn. Mikäli nimittäin joku väittäisi 
eläneensä hyvän elämän siitä huolimatta tai jopa sen ansiosta, 
että hän on aika ajoin tai aina käyttäytynyt epähyveellisesti, 
Hursthouse olisi valmis puolustamaan kantaansa sanomalla, ettei 
tällaisen ihmisen elämä hyveiden puuttuessa itse asiassa olekaan 
ollut todella hyvä.7 Mutta »hyvä elämä» tarkoittaa siinä tapauk
sessa jo käsitteenä hyveellisesti vietettyä elämää, eikä ole kovin
kaan informatiivista luonnehtia moraaliteoriaa kertomalla, että 
sen mukaan hyveellisin mahdollinen elämä voidaan elää toimi
malla aina hy veellisesti.

Oikeudet kirjaimellisesti?

Kirjaimellisen o/fenskäsityksen tunnetuin edustaja eläinasiassa 
on amerikkalaisfilosofi Tom Regan, joka on esittänyt näkemyk
sensä monissa artikkeleissa8 ja puolustanut sitä kirjassaan 
Case fo r  Animal Rights.9 Hänen lähtökohtansa omalle tarkaste-
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hiileen on vaikutusvaltaisimman teleologisen moraaliteorian, 
utilitarismin, kritiikki.10

Utilitaristisen ajattelutavan suurin ongelma on Reganin — 
kuten monen muunkin oikeuksia korostavan eetikon — mukaan 
se, että yksilö on siinä turvaton muiden yksilöiden tai yhteisön 
heille esittämiä vaateita vastaan. Toiminnan arvoa pohdittaessa 
otetaan huomioon kaikille toiminnan vaikutuspiiriin kuuluville 
ihmisille — ehkä myös eläimille — koituvat edut ja haitat, ja 
valinta tehdään sen mukaan, mikä avoinna olevista vaihtoeh
doista antaa etu—haitta-vertailussa parhaan lopputuloksen. Sietä
mätöntä tässä Reganin mukaan on se, että yksittäinen yksilö 
voidaan utilitaristisen ajattelutavan puitteissa joissakin olosuh
teissa uhrata muiden yksilöiden hyväksi ja silti toimia teorian 
mukaan oikein.11

Reganin omassa mallissa korostuu kaikkien aiheutettujen 
etujen ja haittojen sijasta yksilöiden itseisarvo ja ehdoton koske
mattomuus. Vaikka tilanne toimintapäätöstä tehtäessä olisi 
minkälainen tahansa, yksilöiden uhraaminen toisten yksilöiden 
hyödyttämiseksi ei ole oikein eikä sallittua. Kukin yksilö on 
itsessään arvokas, ja kullakin yksilöllä on oikeus siihen, että 
hänen itseisarvoaan kunnioitetaan — ettei häntä käytetä välinee
nä toisten hyvinvoinnin edistämiseksi.12

Vaikka oikeuksia on usein pidetty luontevasti ihmissuvun 
yksityisomaisuutena, monilla muillakin eläimillä kuin ihmisillä 
on Reganin käsityksen mukaan oikeus yksilöllisyytensä louk
kaamattomuuteen. Tämän oikeuden perusta ei hänen teoriassaan 
ole korkea älykkyyden aste tai rationaalisuus tai itsemääräämis- 
kyky tai jokin muu eläimiltä puuttuva ominaisuus, koska nämä 
kyvyt puuttuvat monilta ihmisiltäkin eikä heiltä kuitenkaan 
Reganin mukaan voida riistää oikeutta yksilöllisyytensä kunnioi
tukseen. Lähtien liikkeelle ihmiselämän arvon lähteestä ja 
edeten siitä eläinten oikeuksiin Regan kirjoittaa:
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»Ratkaisevaa asiassa on se, mikä on yhteistä kaikille niille 
ihmisille, jotka kiistämättömimmin ovat arvokkaita [...], ei 
miten he eroavat toisistaan. Ja ainoa todella merkittävä, 
kaikkein perustavin yhtäläisyys on se, että me olemme 
kaikki yksilöllisen elämän kokevia subjekteja — tietoisia 
olentoja, joiden yksilöllisellä hyvinvoinnilla on merkitystä 
meille itsellemme täysin riippumatta hyötyarvostamme 
muille. Me haluamme ja tahdomme asioita, uskomme ja 
tunnemme, muistamme ja odotamme niitä. Ja kaikilla näillä 
elämämme ulottuvuuksilla — samoin kuin mielihyvällämme 
ja tuskallamme, nautinnollamme ja kärsimyksellämme, 
täyttymyksillä ja pettymyksillä, olemassaolomme jatkumi
sella ja sen ennenaikaisella loppumisella — on merkityk
sensä elämämme laadun kannalta sellaisena kuin me yksilöi
nä elämme ja koemme sen. Sama koskee [monia] eläimiä 
(esimerkiksi niitä, joita yleisimmin syödään ja pyydetään), 
joten myös ne on katsottava yksilöllisen elämän kokeviksi 
subjekteiksi, joiden kunkin elämällä on oma itseisarvon
sa.»13

Useilla eläimillä on siis Reganin teorian mukaan sama oikeus 
yksilölliseen koskemattomuuteen kuin kaikilla ihmisilläkin.

Perusteoriastaan Regan pääsee lyhyellä askeleella käytännön 
sovelluksiin, jotka ovat yksinkertaisia ja ehdottomia. Moraali
selta, taloudelliselta, yhteiskunnalliselta, poliittiselta ja oikeudel
liselta kannalta merkittävimmät eläinten loukkaamattomuudesta 
seuraavat periaatteet ovat:14

— täydellinen luopuminen eläinkokeiden käytöstä tutki
mus- ja kehittämistyössä;
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— täydellinen luopuminen kaupallisesta eläintaloudesta; 
sekä

— täydellinen luopuminen metsästyksestä ja anastuk
sesta kaupallisessa ja urheilutarkoituksessa.

Ehdottomuutensa lisäksi periaatteet ovat muuttumattomia: siinä 
niissä jotkut muut teoriat vaativat luopumista vain nykyisistä 
kärsimystä tuottavista eläinkokeista ja karjan epäinhimillisestä 
tehokasvatuksesta, Reganin malli vaatii yksilöiden loukkaamat
tomuuden nimissä kaikkien koe- ja kasvatusmuotojen kieltämistä 
niin nyt kuin tulevaisuudessakin. Jo perustaltaan epäoikeuden
mukaista eläinten hyötykäyttöä ei hänen mukaansa voida pelkäl
lä siistimisellä oikeuttaa.

Ehdottomuuden ongelmia

Juuri Reganin näkemyksen ehdottomuus saattaa sen kuitenkin 
alttiiksi kahdenlaiselle kritiikille. Ensinnäkin voidaan kyseen
alaistaa se hänen voimakkaasti painottamansa oletus, että niin 
ihmisten kuin muidenkin eläinten kohtelua rajoittaa vain yksi 
todella merkittävä periaate, yksilön koskemattomuuden periaate. 
Ja toiseksi voidaan osoittaa, että tämän periaatteen ehdoton 
loukkaamattomuus johtaa tietyissä olosuhteissa intuitiivisesti 
vaikeasti hyväksyttäviin johtopäätöksiin.

Yksilön koskemattomuuden periaate perustuu Reganin 
omien sanojen mukaan siihen, että me olemme kaikki yksilöl
lisen elämän kokevia subjekteja — tietoisia olentoja, joiden 
yksilöllisellä hyvinvoinnilla on merkitystä meille itsellemme.15

Ongelma ei ole tässä väitteessä sinänsä vaan sen oikeassa 
sovellusalassa. Tuskinpa kukaan haluaisi kieltää omasta elä
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mästään tietoisen yksilön oikeutta ainakin jonkinasteiseen louk
kaamattomuuteen. Mutta keitä olemme »me»? Aikuisen, nor
maaliksi luetun ihmisen yksilöllisellä hyvinvoinnilla on tavalli
sesti merkitystä hänelle itselleen. Hän muistaa joitakin koke
muksia ja odottaa joitakin toisia ja pystyy hahmottamaan itsensä 
— tämänhetkisen kokevan subjektin — jatkuvaksi olennoksi, 
jonka muistoja ja odotuksia menneet tai tulevat kokemukset 
ovat. Mutta onko esimerkiksi vastasyntyneen lapsen tai koomas
sa olevan liikenneonnettomuuden uhrin hyvinvoinnilla merkitys
tä hänelle itselleen? Hahmottaako hän oman elämänsä jatkuvaksi 
kokemusten virraksi, jonka subjekti hän on ollut, tulee olemaan 
ja on? Ellei, hänelle ei Reganin määrityksen mukaan tarvitse 
taata yksilöllistä koskemattomuutta.

Useimpien eläinten tietoisuus muistuttaa oletettavasti enem
män vastasyntyneen lapsen kuin aikuisen ihmisen tietoisuutta: 
ne pystyvät kokemaan monenlaisia tuntemuksia ja toimimaan 
niiden edellyttämällä tavalla, mutta eivät luultavasti hahmota it
seään näiden tuntemusten ajallisesti ja paikallisesti jatkuviksi 
subjekteiksi.16 Poikkeuksia tästä säännöstä näyttävät joidenkin 
tutkimusten mukaan kuitenkin olevan simpanssit, gorillat ja 
delfiinit — näiden lajien käyttäytyminen sekä niiden jäsenten 
ilmeinen kyky käyttää kieltä osoittavat niiden hahmottavan 
kokemusmaailmansa vastasyntynyttä ihmistä kehittyneemmällä 
tavalla.17 Muiden eläinlajien kohdalla on kuitenkin tyydyttävä 
todistusaineistoon niiden kyvystä tuntea kipua ja ahdistusta, 
tuskaa ja kärsimystä.18

Mikäli nämä huomiot ovat paikkansa pitäviä, useimmat 
eläimet eivät täytä Reganin ehtoja eivätkä näin ollen ole oi
keutettuja yksilölliseen koskemattomuuteen. Mutta ehdon täyttä
vienkin eläinten — kuten useimpien ihmisten -  osalta tilanne 
on monimutkaisempi kuin hän antaa teoriassaan ymmärtää.
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Jos kunkin yksilön itseisarvo takaa hänelle ehdottoman 
koskemattomuuden muiden vaateita vastaan, yksilön henkeä tai 
hyvinvointia ei missään olosuhteissa saa uhrata toisten yksilöi
den hengen tai hyvinvoinnin pelastamiseksi. Ajatus on periaat
teessa selkeä, mutta sen soveltamisessa käytäntöön on vaikeu
tensa. Esimerkiksi useissa rokotuksissa suojataan suuria ihmis
joukkoja vaarallisilta taudeilta. Tilastojen perusteella kuitenkin 
tiedetään, että tietty pieni määrä rokotetuista sairastuu aina 
rokotuksen takia joko torjuttavaan tautiin itseensä tai johonkin 
muuhun tautiin. Käytetystä lääkeaineesta riippuen joitakin 
ihmisiä voi suoranaisesti kuoliakin toimenpiteen ansiosta. Täl
löin kuolleet ja sairastuneet yksilöt mitä ilmeisimmin uhrataan 
toisten pelastamiseksi. Silti useimmat ihmiset pitävät rokotuksia 
sallittavina toimenpiteinä ja saattavat jopa olla sitä mieltä, että 
niiden järjestämistä välttävät viranomaiset tulisi asettaa laimin
lyönnistään edesvastuuseen.19

Nämä kirjaimellisen oikeuskäsityksen puutteet eivät millään 
muotoa todista, etteikö eläinten oikeuksista voitaisi puhua siinä 
kuin ihmistenkin oikeuksista — Reganin teorian ongelmathan 
liittyvät yhtä paljon sen ihmisiä koskevaan kuin sen erityisesti 
eläimiä suojaavaankin puoleen. Kestävää näkemystä eläinten 
oikeuksista ei vain voida rakentaa omiltakin perusteiltaan horju
van eettisen teorian varaan.

Intressien yhtäläinen kunnioittaminen

Ei-kirjaimellisen oikeusteorian tunnetuin edustaja eläinten 
puolestapuhujien joukossa on epäilemättä australialaisfilosofi 
Peter Singer, jonka vuonna 1975 ilmestynyttä kirjaa Animal 
Liberation on nimitetty »uusien eläinoikeusliikkeiden raama
tuksi».20 Singer itse käyttää kirjoituksissaan oikeuden käsitettä
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hyvin säästeliäästi, mutta hänen teoriansa ovat huomattavasti 
lähempänä Regania kuin esimerkiksi Hursthousea ja muita 
hyve-eetikkoja siinä suhteessa, että tarkasteluiden lähtökohtana 
niissä ovat eläinten edut paremminkin kuin ihmisten tuntemuk
set.21

Samoin kuin Regan myös Singer perustaa näkemyksensä 
tietynlaiselle tietoisten olentojen keskinäiselle yhdenveroisuu- 
delle. Hänen käsityksensä mukaan eettinen päätöksenteko edel
lyttää välttämättä asioiden tarkastelua universaalilta näkökannal
ta, ja universaali näkökanta puolestaan edellyttää tasapuolista 
suhtautumista kaikkiin niihin olioihin, joiden elämään päätösten 
mukainen toiminta vaikuttaa. Koska se erityinen asia, johon 
toiminta lopulta vaikuttaa, on kunkin olion intressien joukko, 
paras mahdollinen tapa noudattaa tasapuolisuutta on ottaa samal
la painolla huomioon kaikkien toiminnan vaikutuspiiriin kuulu
vien olioiden kaikki intressit. Ja koska intressejä on tietoisilla, 
kokevilla olioilla (ja vain niillä), eettisessä päätöksenteossa on 
tasapuolisesti otettava huomioon kaikkien tietoisten olioiden 
kokemukset (eikä muuta).22

Inhimillisistä intresseistä Singer mainitsee esimerkkeinä 
tuskan välttämisen, omien kykyjen kehittämisen, ravinnon ja 
suojan tarpeiden tyydyttämisen, ystävyyden ja rakkauden sekä 
vapauden tavoitella itse asettamiaan päämääriä ilman muiden 
tarpeetonta puuttumista asioihin.23 Osa näistä intresseistä on 
sellaisia, joita useilla muillakin eläimillä voi olla, jotkut niistä 
ovat luonteenomaisia vain itsetajuisille olioille, jotkut ehkä 
ainoastaan ihmisille. Selvin tavallisimmille ihmisen käyttöeläi- 
mille kuuluva intressi on Singerin käsityksen mukaan ensin 
mainittu, tuskan välttäminen, sillä mitä tahansa muita kykyjä ja 
ominaisuuksia kissoilla, lehmillä, kanoilla, marsuilla ja apinoilla 
onkaan, ainakin niillä on kyky tuntea tuskaa ja ahdistusta.24
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Olettaen, että valtaenemmistö ihmisistä ei haluaisi vapaa
ehtoisesti kokea kipua ja tuskaa, Singerin argumentti tästä 
eteenpäin voidaan pukea kulttuurissamme yleisesti hyväksytyn 
ns. kultaisen säännön sovellukseksi. Säännön mukaanhan mei
dän ei tulisi tehdä muille sitä, mitä emme haluaisi itsellemme 
tehtävän.25 Koska siis emme halua itsellemme aiheutettavan 
oman hyvinvointimme kannalta tarpeetonta tuskaa, meidän ei 
pitäisi aiheuttaa sitä muillekaan. Tavallisesti tämän on ymmär
retty tarkoittavan, ettemme saa tehdä itsellemme vastenmielisiä 
asioita muille ihmisille. Mutta koska kipu ja tuska ovat Singerin 
näkökannan mukaan yhtä epämiellyttäviä kokijasta riippumatta, 
säännön sovellusalan laajentamiselle myös muihin eläimiin ei 
näytä olevan mitään estettä.

Yksi teoreettinen este on kuitenkin olemassa — nimittäin 
kysymys siitä, tuntevatko muut eläimet todella kipua ja tuskaa 
kuten ihmisetkin. Kieltävän kannan tähän kysymykseen ottaneet 
henkilöt vetoavat usein asiaa koskevan todistusaineiston puuttee
seen.

Mutta huolimatta siitä ilmeisestä ongelmasta, että meidän on 
»oman nahkamme sisältä» vaikeata arvioida eläinten tuntemuk
sia, monenlaista todistusaineistoa on toki tarjolla, kunhan sitä 
vain suostutaan käyttämään. Eläinten terveydentilasta ja käyttäy
tymisestä voidaan päätellä koko joukko asioita, samoin joistakin 
fysiologisista merkeistä.26 Näiden perusteella on selvää, että 
eläimet kärsivät tuskaa monissa sellaisissa tilanteissa, joissa 
ihmisetkin kärsisivät. Mutta joissakin olosuhteissa näyttää myös 
siltä, että eläimet voivat kärsiä asioista, joista meillä ihmisillä ei 
ole aavistustakaan tai joista me emme kärsi, ja että toisaalta on 
tilanteita, joissa eläimet eivät kärsi asioista, jotka olisivat meille 
sangen epämiellyttäviä.27 Kultaisen säännön soveltamisessa 
eläinten kohteluun on näin ollen pidettävä varansa ja pyrittävä 
välttämään hyvää tarkoittavaa vahingontuottamista. Mutta tämä
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ei tietenkään tarkoita, etteikö säännön soveltaminen muihinkin 
eläimiin kuin ihmisiin olisi eettisesti toivottavaa ja jopa velvolli
suutemme.

Intresseistä oikeuksiin

Singerin teoria voidaan helposti kääntää eläinten oikeuksien 
kielelle määrittelemällä sellainen intressi, jonka loukkaaminen 
on prima facie väärin, vastaavan prima facie-oikeuden28 suo
jaamaksi. On kuitenkin muistettava, että teorian peruselementti 
on edelleen intressien yhtäläinen huomioon ottaminen eikä 
esimerkiksi — kuten Reganilla -  yksilön itseisarvo ja siihen 
perustuva ehdoton oikeus koskemattomuuteen.

Näin tulkittuna Singerin näkemys takaa kaikille tunteville tai 
kokeville tai tietoisille olioille ainakin oikeuden olla kokematta 
sen enempää tuskaa ja kärsimystä kuin muutkaan tuntevat oliot. 
Muiden oikeuksien olemassaolo on tässä olioluokassa riippu
vaista kunkin lajin ja yksilön erityisistä intresseistä. Ei-tunteville 
olioille, joihin kivien ja kasvien lisäksi kuuluvat alkeellisimmat 
eläimet, ei teoria anna lainkaan oikeuksia. Ja oikeus yksilölli
seen koskemattomuuteen oikeutena elämään on siinä varattu 
vain itsetajuisille olioille kuten simpansseille, ihmisille, delfii
neille ja gorilloille.

Käytännölliset johtopäätökset Singerin näkemyksestä ovat 
nykyisten elämäntapojemme kannalta jonkin verran maltilli
sempia kuin Reganin ehdottomat periaatteet. Seuraavat kolme 
käskyä ovat ehkä tärkeimmät Singerin teorian tuottamista toi
mintasäännöistä:

— Simpansseja, gorilloita, delfiineitä ja muita itsetajui- 
sia tai todennäköisesti itsetajuisia eläimiä on kohdel-



272

tava kuin vastaavan kehitystason omaavia ihmisiä: 
erityisesti niitä ei saa vangita, käyttää tarpeettomasti 
tuskallisissa kokeissa tai tappaa ilman hyviä perus
teita.

— Eläimille tuskaa ja kärsimystä tuottavista eläintalou- 
den muodoista on luovuttava.

— Tarpeettomista tuskaa ja kärsimystä aiheuttavista 
eläinkokeista on luovuttava.

Ensimmäiseen kohtaan on lisättävä täsmennyksenä, että esi
merkiksi tuskan ja kärsimyksen aiheuttaminen itsetajuisille 
eläimille on oikeutettua vain, mikäli se on niin tärkeää, että 
samaan tarkoitukseen voitaisiin yhtä hyvin käyttää ketä tahansa 
pientä lasta tai vajaamielistä henkilöä. Eläinten pyytäjille ja 
eläinkokeiden tekijöille tämä täsmennys tarjoaa oivan testin 
toimintansa arviointiin: simpanssin, gorillan tai delfiinin pyy
dystäminen ja alistaminen kokeeseen on sallittua vain, jos 
pyytäjä tai kokeen tekijä voisi tehdä saman omalle lapselleen.

Toisessa kohdassa on sana »turha» tai »tarpeeton» jätetty 
pois tarkoituksellisesti, sillä kasvissyönnin mahdollisuus kumoaa 
automaattisesti oikeutuksen eläinten intressejä polkevalta teho- 
kasvatukselta. Kolmannessa kohdassa sana »tarpeeton» on 
puolestaan tulkittava niin, että tuntevilla -  mutta ei itsetajuisilla 
— olioilla suoritetut tuskalliset kokeet ovat oikeutettuja vain 
tapauksissa, joissa samaan tarkoitukseen sopivaa tuskatonta 
koetta ei ole ja  on perusteltua syytä odottaa kokeesta huomat
tavasti enemmän hyötyä kuin haittaa. Kokeen tuottamat hyödyt 
ja haitat on luonnollisesti mitattava koe-eläimen ja muiden 
toiminnan vaikutuspiiriin kuuluvien olioiden intressejä tarkas
telemalla. Arvioinnin helpottamiseksi on tässäkin käytettävissä
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yksinkertainen testi: tunteville eläimille on sallittua tehdä kaikki 
se, minkä tekeminen olisi sallittua myös hyvin vakavasti jäl
keenjääneelle ihmisyksilölle.

Ihmiset ja eläimet

Monet Singerin teorian sovelluksista jäävät riippumaan siitä, 
minkälainen maailma on, mitä siitä voidaan tietää ja mitä mah
dollisesta tiedon puutteesta katsotaan seuraavan. Esimerkiksi 
itsetajuisuus on kyky, jonka olemassaolosta tai jonka puutteesta 
joillakin korkeammilla eläimillä kuten kissoilla, koirilla tai 
sioilla ei voida tällä hetkellä sanoa mitään varmaa. Onko hengen 
riistäminen niiltä tällöin oikein? Kuten Singer huomauttaa, yksi 
varsin varteenotettava mahdollisuus olisi noudattaa hirvenmet- 
sästäjien vanhaa sääntöä: jos et tiedä, onko pensaassa liikkuva 
olio metsästäjä vai hirvi, älä ammu!29 Tämän toimintaohjeen 
puitteissa koirien ja kissojen käyttäminen elämää lyhentävissä 
kokeissa samoin kuin pihvien ja kyljysten tuottaminen ja syömi
nen olisivat tuomittavia jo sillä perusteella, että mahdollisesti 
itsetajuisina olioina korkeammilla eläimillä on oikeus elämään.

Mutta vaikka johtopäätöksiä ei tehtäisikään epävarmuuden 
varjolla, eläinten varmasti tunnettujenkin intressien ottaminen 
huomioon muuttaisi nykyistä maailmaamme melkoisesti. Lähes 
kaikki liharuokamme ovat peräisin tehomaatiloilta ja teurasta
moista, joissa jokainen nauttimamme proteiinihippu on maustet
tu eläinten, tuntevien olentojen, yksinäisyydellä, ahdistuksella ja 
kärsimyksellä. Suuri osa muista käyttämistämme tuotteista on 
kehitetty tai tarkastettu tuskallisilla eläinkokeilla. Ja lääketiede, 
johon turvaudumme sairastuessamme, perustuu samoin suurelta 
osaltaan eläinten kyselemättömään hyväksikäyttöön. Ennen kuin 
monia asioita on perinpohjaisesti muutettu eläinten kasvatukses
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sa ja eläinkokeiden suorituksessa, meillä ei tarkasti ottaen ole 
minkäänlaista moraalista oikeutta syödä lihaa, käyttää eläimillä 
testattuja tuotteita tai nauttia nykyaikaisen lääketieteen palveluk
sista.

Kaikki tämä voi tuntua oudolta ja hämmentävältä mones
takin syystä. Olemme tottuneet näkemään eläimet ihmisen 
omaisuutena ja tavarana paremminkin kuin tuntevina, jopa 
itsetajuisina olioina, joiden intresseille pitäisi antaa sama paino 
kuin kanssaihmistemme tarpeille ja toiveille. Sitä paitsi eläinten 
hyväksikäyttö on erottamaton osa sitä kulttuuria, jossa olemme 
kasvaneet ja varttuneet, eikä ole helppoa kyseenalaistaa oman 
elämänsä ja ajattelunsa lähtökohtia. Mutta hämmennys ei oikeu
ta epäeettistä toimintaa. Mikäli eläimet ovat moraalisesti oikeu
tettuja intressiensä kunnioittamiseen samalla tavalla ja samassa 
määrin kuin ihmisetkin, meidän velvollisuutemme on ottaa 
asioista selvää ja toimia vallitsevien olojen korjaamiseksi kaikil
la rintamilla. Ellemme piintyneiltä asenteiltamme tai mukavuu- 
denhalultamme ole valmiita ottamaan huomioon eläinten oikeuk
sia, emme ole moraaliselta tasoltamme juurikaan sen kummem
pia kuin viime vuosisatojen valkoiset orjanomistajat, jotka 
polttivat muunrotuisia lajikumppaneitaan lyhtyinä puutarhajuh
lissa.
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Luku 16

Y k s il ö  ja  l u o n n o n s u o je l u

Matti Häyry

Ekologiseen etiikkaan liittyy muun muassa kysymys siitä, mitä 
ihmisten pitäisi tehdä luonnollisen elinympäristön suojaamisek
si. Suomen filosofisen yhdistyksen Luonto-kollokvioon 1992 
valmistettu esitelmä tarkastelee niitä ehtoja, joiden vallitessa 
luonnon suojeleminen on yksilön näkökulmasta järkevä ja  
mahdollinen valinta.

Luonnon, luonnollisen ympäristömme, säilyminen elinkelpoise
na ja turmeltumattomana on selvästi hyvä ja arvokas asia sekä 
ihmiskunnalle kokonaisuutena että useimmille ihmisyksilöille. 
Ympäristön saastuminen ja luonnon tuhoutuminen vähentävät 
asteittain mahdollisuuksiamme nauttia esimerkiksi puhtaasta 
hengitysilmasta, raikkaasta vedestä ja turvallisista elintarvikkeis
ta. Siksi luonnon säilymisellä on ainakin välineellistä arvoa 
jokaiselle, joka pitää hyvänä joko omaa elämäänsä tai ihmiselä
mää yleensä.

Elinympäristömme oliot ja ilmiöt voidaan nähdä myös 
itsessään arvokkaina. Eläin- ja kasviyksilöitä, samoin kuin 
jokia, vuoria, metsiä tai ekosysteemeitä ja lajeja, voidaan pitää 
säilyttämisen arvoisina riippumatta niiden ihmisille aiheuttamas
ta hyödystä. Joidenkin näkemysten mukaan luonnossa ja luonto-
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kappaleissa on kätkettyä ihmisten olemassaoloon liittymätöntä 
arvoa, toisten käsitysten mukaan taas ympäristön ilmiöt ovat 
arvokkaita pyyteettömän esteettisen nautinnon kohteina.1

Mutta vaikka ihmiskunnan enemmistöllä on hyviä perusteita 
pitää luontoa arvossa, useimmat yksilöt edistävät omilla valin
noillaan ja toiminnallaan ympäristön saastumista ja tuhoa en
nemmin kuin sen suojelua ja säilymistä. Tavaroiden ja palvelus
ten tuotanto ja kulutus kuormittavat aina tavalla tai toisella 
luonnon kestokykyä, mutta tehtyjen päätösten vaikutus ympäris
töön ohjaa silti varsin harvoin yksilöiden valintoja. Silloinkin, 
kun kuluttajat luulevat tekevänsä ekologisesti perusteltuja ratkai
suja, heidän toimintansa perustuu yleensä kauppiaiden luomiin 
mielikuviin, ei todelliseen tietoon ympäristön kohtalosta.

Yksilöiden arvojen ja toiminnan välinen epäsuhta luontoa 
koskevissa asioissa näyttää ensi silmäyksellä paitsi moraalitto
malta myös järjettömältä. Antamalla elinympäristönsä tuhoutua 
ihmiset toimivat sekä vastoin omia arvojaan että vastoin omaa 
pitkän aikavälin etuaan. Esitykseni pääkysymys onkin se, kuin
ka tämä arvojen ja toiminnan välinen ristiriita voidaan selittää. 
Oma ehdotukseni on, että vastauksen perustana voidaan käyttää 
Aristoteleelta peräisin olevaa praktisen syllogismin ideaa.

Päämäärät, keinot ja toiminta

Nikomakhoksen etiikan tahdon heikkoutta käsittelevissä kappa
leissa Aristoteles esittää, että inhimilliset teot ovat johdettavissa 
tietyistä toiminnan edellytyksistä samantapaisesti kuin pätevän 
teoreettisen päättelyn loppulause on johdettavissa päätelmän 
oletuksista.2

Käytännöllisen päättelyn eli praktisen syllogismin yläpre- 
missi tuo julki toimijan halun tai preferenssin, hänen haluaman
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sa asiantilan tai hänen toimintansa päämäärän. Päättelyn alapre- 
missi puolestaan kuvailee yhteyden, joka vallitsee tavoitellun 
asiantilan ja jonkin teon välillä. Syllogismin johtopäätös on — 
eri tulkintojen mukaan — joko normi, teko tai aikomus toimia 
tietyllä tavalla.

Ympäristöä koskevan päätöksenteon praktinen syllogismi 
voidaan yksinkertaisimmin ilmaista seuraavassa muodossa:

(Pl) Yksilö haluaa tehdä parhaansa suojellakseen luontoa 
tuholta ja turmelukselta.

(P2) Yksilö uskoo, että hän voi tehdä parhaansa suojel
lakseen luontoa tuholta ja turmelukselta vain toimi
malla tavoilla a, b ja c.

(JP1) Yksilö päättää toimia tavoilla a, b ja c.

Yksilön päätös toimia tietyillä tavoilla ei kuitenkaan aina johda 
konkreettiseen toimintaan, eivätkä yksilön hyviksi uskomat teot 
aina johda toivottuihin seurauksiin. Syllogismiin voidaankin 
tehdä hyödyllisiä täydennyksiä näiden puutteiden korjaamiseksi. 
Kun otetaan huomioon toisaalta se, että uskomukset voivat olla 
vääriä, ja toisaalta se, että monet tekijät voivat estää ihmisiä 
toimimasta päätöstensä mukaisesti, päättely voidaan kirjoittaa 
seuraavaan täsmennettyyn muotoon:

(Pl) Yksilö haluaa tehdä parhaansa suojellakseen luontoa 
tuholta ja turmelukselta.

(P2) Yksilö uskoo, että hän voi tehdä parhaansa suojel
lakseen luontoa tuholta ja turmelukselta vain toimi
malla tavoilla a, b ja c.
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(P3) Yksilön uskomus toimintatapojen a, b ja c vaikutuk
sista luontoon on oikea.

(P4) Mikään ei estä yksilöä toimimasta tavoilla a, b ja c.

(JP2) Yksilö tekee parhaansa suojellakseen luontoa tuholta 
ja turmelukselta.

Mikäli tämä päättely on teoreettisesti tai käytännöllisesti pätevä, 
sen premissien lähempi tarkastelu valaisee epäilemättä sitä 
näennäistä tai todellista ristiriitaa, joka erottaa luontoa koskevat 
arvot ja asenteet luontoa koskevasta toiminnasta.

Halu suojella luontoa tuholta ja turmelukselta

Luontoon ja ympäristöön on viime vuosikymmeninä kiinnitetty 
niin paljon huomiota, että lähes jokainen vauraissa länsimaissa 
elänyt ja kasvanut ihminen haluaa varmasti jossain mielessä 
suojella luontoa tuhoutumiselta. Tämän halun voimakkuus ja 
vilpittömyys vaihtelevat kuitenkin sen mukaan, millä tavalla 
luonnolle suopea asenne on omaksuttu. Vain harvat yksilöt ovat 
päätyneet ympäristön pitämiseen arvossa puhtaasti prudentiaali- 
silla perusteilla — asiatiedon ja oman pitkän aikavälin etunsa 
nimissä. Kuitenkin juuri tällainen ns. rationaalinen halu suojella 
luontoa olisi sekä kestävä että hyvin perusteltu. Jotkut ihmiset 
haluavat suojella ympäristöä eettisin perustein, säilyttääkseen 
luonnon koskemattomana tuleville sukupolville. Mutta näitä 
ihanteellisia yksilöitä on harvassa, ja heidän myönteistä asennet
taan luontoon varjostaa usein piittaamattomuus tällä hetkellä 
elävien ihmisten asemasta ja oikeuksista.
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Suurin osa meistä on kuitenkin omaksunut halunsa suojella 
luontoa emotionaalisen suostuttelun ja henkisen painostuksen 
kautta. Useimpien horjuvaa ympäristötietoisuutta nostattavat 
eniten kuvat kuolleista metsistä ja liikuttavista hylkeenpoikasis
ta. Tällaiset kuvat pelottavat, syyllistävät ja houkuttelevat yksi
lön toivomaan ympäristötuhojen loppua, mutta niiden vaikutus 
on useimmiten lyhytaikainen. Kun televisio on suljettu ja kauhu
kuvien vaikutus haihtunut, yksilöt palaavat ajatuksissaan arkielä
määnsä, jossa luonnon tuhoutuminen näyttää useimmiten varsin 
etäiseltä uhalta.

Tieto ja uskomukset luonnonsuojelun keinoista

Luontoa koskevien halujen ja asenteiden lisäksi myös luontoa 
koskevat uskomukset ovat usein häilyviä. Tavallinen kansalai
nen saa yleensä ympäristötietonsa kahdesta kilpailevasta läh
teestä, toisaalta tavaroiden ja palvelusten tuottajilta ja mark
kinoijilta, toisaalta luonnon säilyttämiseen omistautuneilta 
järjestöiltä ja julkisilta tahoilta. Kaupallisten informaatiolähtei
den ongelma on luonnollisesti niiden läheinen yhteys taloudel
liseen voitontavoitteluun. Yritykset voidaan laeilla tai mielipi
teen voimalla pakottaa avoimuuteen, mutta yritysten ei voida 
olettaa vapaaehtoisesti paljastavan ympäristötietoisille kuluttajille 
toimintansa vahingollisia vaikutuksia luontoon. Suojeluun omis
tautuneet järjestöt puolestaan esittävät monesti asiansa niin 
jyrkästi, etteivät yksilöt halua uskoa sinänsä tosiinkaan sano
miin. Mikäli informaation omaksuminen johtaa kaikilla elä
mänaloilla luopumiseen ja uhrauksiin, yksilöt uskovat mieluum
min valheita siitä, kuinka elämä voisi jatkua entisellään.

Julkisen ympäristöä koskevan tiedonvälityksen suurin 
ongelma on uskottavuuden puute. Paraskaan sanoma ei tavoita
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vastaanottajia, mikäli yksilöitä ja kotitalouksia vaaditaan teke
mään uhrauksia oman mukavuutensa kustannuksella samalla kun 
suurten yhtiöiden annetaan vapaasti saastuttaa pohjavettä, tuhota 
ilmakehää ja käyttää meriä jätealtainaan. Tämä uskottavuuden 
puute voi kannustaa yksilöitä kääntämään ympäristöä koskevat 
syllogisminsa suoraan oletettuja saastuttajia vastaan, vaikkapa 
seuraavasti:

(P1’) Minä haluan tehdä parhaani luonnon suojelemiseksi.

(P2’) Uskon, että voin tehdä parhaani luonnon suojele
miseksi vain räjäyttämällä Oy Yhtyneiden Kemikaa
lien laboratorion.

(JP’) Päätän räjäyttää Oy Yhtyneiden Kemikaalien labora
torion.

Julkisten päättäjien ainoa keino ehkäistä asenteiden jyrkenty
mistä ympäristökysymyksissä on noudattaa tasapuolisuutta. 
Yksilöt ovat valmiimpia omaksumaan luonnolle myönteisiä 
uskomuksia, mikäli he voivat olla varmoja siitä, että jokainen 
muukin osallistuu yhteisiin ponnistuksiin ympäristön säästämi
seksi tuhoilta.

Pakkovallan mahdollisuus

Viranomaisten näkökulmasta ympäristösyllogismin kaksi ensim
mäistä premissiä voidaan itse asiassa kokonaan ohittaa turvautu
malla voimakeinoihin ja pakkoon. Ankarien suojelulakien säätä
misellä yksilön päättelyketju voidaan muuntaa esimerkiksi 
muotoon:
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(P l” ) Haluan pysyä poissa vankilasta.

(P2” ) Uskon, että ympäristölakien ansiosta voin pysyä 
poissa vankilasta vain toimimalla tavoilla a, b ja c.

(JP” ) Päätän toimia tavoilla a, b ja c.

Laillisia rajoituksia käytetäänkin jo joissakin tapauksissa luon
non suojelemiseksi voimatoimin.

Yrityksiä koskevat ympäristölait voidaan tulkita kahdella 
tavalla. Ensinnäkin lailliset sanktiot voidaan hahmottaa hinnaksi, 
joka yritysten on maksettava luonnon kuluttamisesta. Tämän 
käsityksen mukaan ympäristölait täydentävät markkinoiden 
»näkymätöntä kättä» tuomalla tarkastelun piiriin luonnon kuor
mittumisen, joka ei muuten näkyisi lyhyen aikavälin laskelmis
sa. Toiseksi lailliset rangaistukset voidaan nähdä todellisina 
rangaistuksina väärinteosta. Tämän jälkimmäisen tulkinnan 
mukaan ympäristön saastuttaminen on laillisesti rangaistavaa 
siksi, että se on moraalisesti väärin ja tuomittavaa, ei siksi, että 
luonnonvarojen kysyntä ja tarjonta on saatava nykyistä kestä
vämpään tasapainotilaan. Yksilöiden ja ryhmien suhtautuminen 
ympäristölakeihin voi vaihdella riippuen siitä, millä perusteilla 
säädökset on suunniteltu.

Luonnonsuojelun rajoitukset

Olettaen kuitenkin, että yksilöt haluavat tehdä parhaansa luon
non suojelemiseksi ja tietävät minkälaisella toiminnalla tähän 
tulokseen voitaisiin päästä, erilaiset sisäiset ja ulkoiset rajoituk
set voivat estää yksilöiden päätöksiä muuntumasta konkreetti
seksi toiminnaksi. Ainakin taloudelliset, lailliset, sosiaaliset ja
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moraaliset tekijät voivat ehkäistä hyvien päätösten toteuttamista 
ympäristöä koskevissa asioissa.

Taloudellisilla rajoituksilla tarkoitan sellaisia moraalisesti 
neutraaleja tekijöitä, jotka voivat tehdä luonnon suojelemisen 
vaikeaksi ja vastenmieliseksi yksilöille tai ryhmille. Jos esi
merkiksi ympäristöystävälliset tuotteet maksavat huomattavasti 
enemmän kuin vastaavat tavalliset tuotteet, niiden käyttäjämäärä 
jää melko varmasti pienehköksi. Keskiverto kuluttaja ei aina 
ymmärrä, miksi luonnon suojelemisen pitäisi tapahtua hänen 
talouskassansa kustannuksella. Toinen käytännön esimerkki 
taloudellisesta rajoitteesta on kierrätyksen järjestäminen. Kun 
paperinkeräyspisteitä on jokaisen kerrostalon pihalla, suurin osa 
jätepaperista saadaan talteen ja raaka-aineita säästyy. Mutta kun 
lasinkeräyspisteelle on matkaa korttelin tai kahden verran, lasi 
jää enemmistöltä kansalaisista kierrättämättä. Luonnonsuojelun 
taloudelliset rajoitteet voivat liittyä yksilöön kohdistuviin ruu
miillisiin ja henkisiin rasituksiin yhtä hyvin kuin rahallisiin 
menetyksiinkin.

Lailliset uhkaukset, jotka voivat eräissä tapauksissa pakottaa 
yksilöitä luonnon suojelemiseen, voivat toisissa tapauksissa 
estää heitä tekemästä ympäristöystävällisiä tekoja. Vaikka Oy 
Yhtyneet Kemikaalit olisi Suomen suurin saastuttaja, sen labora
torion tuhoaminen olisi yhtä kaikki lainvastainen ja rangaistava 
teko. Ympäristön suojelua ei lain puitteissa yleensä saa harjoit
taa vaarantamalla toisten ihmisten ruumiillista turvallisuutta eikä 
hävittämällä yksityistä tai julkista omaisuutta. Lisäksi lailliset 
säädökset ehkäisevät ympäristömyönteistä toimintaa vähemmän
kin dramaattisissa tapauksissa. Esimerkiksi julkisivujen yhtenäi
syyttä ja aitoutta koskevat säännökset ovat joissakin Suomen 
kaupungeissa estäneet energiaa -  ja näin ympäristöä — säästä
vien kolminkertaisten ikkunoiden asennuksen kerrostaloasuntoi
hin.
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Sosiaalisilla rajoituksilla tarkoitan sekä positiivisia että 
negatiivisia esteitä, joiden olemassaolosta yhteiskunta ja yhteisö 
ovat vastuussa. Positiivisia, olemassaolollaan vaikuttavia esteitä 
ovat esimerkiksi ympäristölle kielteiset tai sitä kohtaan välinpi
tämättömät asenteet. Enemmistö yksilöistä ei halua kannattaa 
kokonaan erilaisia ihanteita kuin muut, joten yhteisön paineet 
voivat tehokkaasti ehkäistä luonnon säilyttämistä. Negatiivisia, 
poissaolollaan vaikuttavia esteitä ovat vaikkapa puuttuvat tai 
puutteelliset kierrätysjärjestelyt. Yksilön ympäristöä säästävä 
toiminta vaikeutuu, mikäli sellaista toimintaa varten ei ole 
olemassa valmiita rakenteita häntä ympäröivässä yhteiskunnassa.

Moraalisia esteitä luonnonsuojelulle asettavat suojelun 
seuraukset muille ihmisille. Kirjallisuudessa usein mainittu 
esimerkki on energian säästäminen Englannin vanhainkodeis
sa.3 Päättäjät tietävät jo kylmien ilmojen lähestyessä, kuinka 
moni vanhus todennäköisesti tulee kuolemaan kylmyyteen, 
mikäli lämmitystä ei lisätä. Vaikka säästäminen lämmityksessä 
ei ole laitonta eikä aina yhteisön tuomitsemaakaan, lienee ym
märrettävää, mikäli päättäjät pitävät säästöratkaisua moraalisesti 
mahdottomana.

Arvojen ja toiminnan yhteensopivuus

Ympäristösyllogismin tarkastelu kohta kohdalta lieventää huo
mattavasti sitä ristiriitaa, joka näyttää vallitsevan arvojen ja 
toiminnan välillä. Vaikka yksilöt haluavat suojella luontoa ja 
vaikka he saattavat tietää kuinka luontoa voitaisiin suojella, 
myös monet muut tekijät vaikuttavat oikeutetusti heidän pää
töksentekoonsa. Ensimmäinen näistä tekijöistä on se, että luon
non suojeleminen ei tavallisesti ole yksilön ainoa halu -  hän 
haluaa esimerkiksi elää omaa elämäänsä mahdollisimman häi-
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riöttömästi. Toinen päätöksentekoa vaikeuttava tekijä on ympä
ristöä koskevan informaation moninaisuus. Kolmannen luonnon
suojelua haittaavan tekijän muodostavat erilaiset yksilön toimin
taa ehkäisevät taloudelliset, lailliset, sosiaaliset ja moraaliset 
esteet. Yksilön on vaikeaa osallistua ympäristön säilyttämiseen, 
mikäli ympäröivä yhteisö ei anna siihen edellytyksiä.

Kaiken kaikkiaan on mahdollista, että luonnon suojelusta 
puhuva mutta toiminnallaan luontoa turmeleva yksilö on tietä
mätön, heikkoluonteinen tai moraaliton. Mutta ympäristösyllo- 
gismin lähempi tarkastelu osoittaa, että hän voi olla myös 
järkevä päätöksentekijä, jolle ei nykyisessä maailmassamme ole 
annettu mahdollisuutta toteuttaa luontoa koskevia ihanteitaan 
käytännössä.
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Luku 17

O n k o  e l o o n jä ä m is e l l ä  m e r k it y s t ä ?

Heta Häyry ja Matti Häyry

Yleisesti luonnehdittuna ekologinen etiikka tarkastelee ihmis
lajin, muiden eliölajien ja  koko biosfäärin eloonjäämisen 
ehtoja. Humanismin päiville 1987 laaditussa alustuksessa 
pohditaan, missä mielessä ja  missä muodossa ihmiskunnan 
eloonjäämistä voidaan pitää hyvänä ja  tavoittelemisen arvoise
na asiana.

Ihminen on muodossa tai toisessa harjoittanut eloonjäämisen 
taitoa maapallollamme kymmenien tuhansien vuosien ajan. 
Koko tämän ajanjakson ja varhemminkin homo sapiensin ja sen 
edeltäjien elämisellä on ollut tiettyä biologista mielekkyyttä — 
monet mekanismit ovat suojanneet lajia eri kehitysvaiheissaan 
sukupuuttoon kuolemiselta. Mutta ihmiselle itselleen ja hänen 
kulttuurilleen eloonjäämisellä on itse asiassa ollut merkitystä 
vain parin viimeksikuluneen vuosituhannen aikana. Vasta sel
kiytynyt käsitys ihmiskunnan ja sen osien historiasta avasi 
nimittäin tien vakavalle eloonjäämisen pohdinnalle.

Jo ennen kuin nykyhetki, mennyt ja tuleva selvästi erotettiin 
toisistaan, ihmisyksilöt pitivät luonnollisesti omaa eloonjäämis- 
tään arvokkaana ja tavoittelemisen arvoisena asiana. Mutta 
ilman aivan erityisiä näkemyksiä tulevaisuuden suhteesta nyky
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päivään tällainen arvonanto on suhteellista ja ihmiskunnan tai 
kansakunnan, jopa yksilön itsensä kannalta varsin vähämer
kityksistä. Minkä tahansa maallisen ja rationaalisen maailman
katsomuksen mukaan nimittäin on huomattava, että yksikään 
meistä ei jää eloon. Keskimääräiset elinaikamme ovat nyky-Suo- 
messa sukupuolesta ja sosiaaliryhmästä riippuen seitsemän— 
kahdeksankymmenen vuoden tienoilla. Yhä useammat saavut
tavat maassamme sadan vuoden rajan, ja maailmassa ovat 
parhaat päässeet vuosikymmenellä tai parilla sen ylikin. Mutta 
yksikään ihminen ei ole ainakaan vielä jäänyt fyysisesti eloon 
merkittävästi pidemmäksi ajaksi. Siten vakava keskustelu eloon
jäämisestä ei voi keskittyä pelkästään yksilöiden elämän ympä
rille.

Toisaalta on muistettava, että minkä tahansa inhimillisen, 
elollisen tai ylipäätään kulttuurissa tai luonnossa esiintyvän 
yksikön eloonjäänti on suhteellista ja rajoitettua. Yhteiskunta
järjestykset ja vakiomuodot sen paremmin kuin kokonaiset 
sivilisaatiotkaan eivät ole ikuisia, eivätkä sitä ole myöskään 
maapallo, aurinkokuntamme tai edes maailmankaikkeutemme. 
Vaikka ihmissuku selviytyisi nykyään tiedostetuista uhkateki
jöistään ja pystyisi vielä muuttamaan toisille tähdille ennen 
aurinkomme kylmenemistä miljardien vuosien kuluttua, sen 
kohtaloksi muodostuisi joka tapauksessa nykyteorioiden valossa 
sukupuutto tunnetun maailmankaikkeutemme aikanaan muuttaes
sa ratkaisevasti muotoaan.

Ihmisen eloonjäämisestä yleisellä tasolla puhuttaessa onkin 
tavallisesti rajoituttu tarkastelemaan kehitystä »kohtuullisen 
läheisessä» tulevaisuudessa. Kristinuskon ja sen tulkintojen 
sanelema aikaväli on vaihdellut yhden sukupolven elinajasta 
tuhanteen vuoteen. Tämä aikaväli on voitu ylittää tieteiskirjal
lisuuden utopioissa, mutta sielläkin yli miljoonan vuoden siir
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tymä tulevaisuuteen lienee harvinaisuus. Niin rajoittunut on ih
misen mieli lajinsa kohtalon suhteen.

Jos otetaan vakavasti ajatus siitä, että ihmisen eloonjää
misellä on merkitystä vain laajoissa historiallisissa viitekehyk
sissä, aihettamme voidaan hedelmällisesti lähestyä kahdelta 
suunnalta. Ensinnäkin on hyödyllistä tarkastella joitakin län
simaisia historianfilosofian järjestelmiä, joiden valossa tulee 
ilmeiseksi omien tulevaisuudenkuviemme kulttuurinen suhteel
lisuus. Toiseksi on syytä pohtia niitä rajoja, joita omien käsitys
temme puitteissa haluamme asettaa ihmissuvun eloonjäämiselle. 
Esityksemme ensimmäisessä pääosassa tarkastelemmekin teo
rioita historiasta ja toisessa ehdotettuja tai kuviteltuja tulevaisuu
den malleja. Kolmanneksi päätämme tarkastelumme erilaisten 
mallien ja ehdotusten arviointiin.

Ihminen ja historia

Ihmisten omia käsityksiä historiastaan selventääksemme poi
mimme esimerkkien avulla pääpiirteitä kolmesta vaikutusval
taisesta ajatusrakennelmasta: kristillisestä historiankäsityksestä 
sekä valistuksen ja romantiikan vastaavista näkemyksistä.

Kohti Jumalan kaupunkia

Kristillisen historiakäsityksen muodollisen perustan loi keskiajan 
alussa kirkkoisä Augustinus (354—430), joka esitti teoriansa 
kirjoituksessaan De Civitate Dei (Jumalan kaupungista). Augus
tinus näki maailmanhistorian eräänlaisena syklinä, ympyränä, 
jonka alussa ihminen karkotettiin Jumalan luota maanpäällisestä 
paratiisista ja jonka lopuksi hän taas palaa Jumalan luo taivaalli
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seen paratiisiin. Erityistä huomiota teoriassa kiinnitetään alun ja 
lopun tapahtumiin: inhimillinen elämä ja sen muotojen kehitys 
alun ja lopun välillä ei mallin kannalta näytä olevan kovinkaan 
tärkeää.

Kun Jumala aloitti Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 
kuvatun luomistyönsä, hän loi Augustinuksen mukaan ensim
mäiseksi enkelit ja antoi näille vapaan tahdon eli kyvyn välttää 
synnin tekemistä. Yksi enkeleistä, Lucifer nimeltään, käytti 
kuitenkin vapaata tahtoaan tuomittavalla tavalla: hän rakasti it
seään enemmän kuin luojaansa ja syyllistyi näin ylpeyden 
syntiin. Jumala vastasi tähän sääntörikkomukseen lähettämällä 
Luciferin ystävineen kadotukseen tai -  kuten Augustinuksen 
mukaan Raamattu asian esittää -  erottamalla valkeuden pi
meydestä. Kaikki enkelit jäivät kuitenkin toistaiseksi kuolemat
tomiksi.

Seuraavaksi Jumala loi ihmisen, miehen, sekä hänelle 
seuralaisen, ja sijoitti heidät asumaan Paratiisiin. Ihminen 
seuralaisineen oli aluksi kuolematon, mutta hyvin pian Lucifer 
viekoitteli käärmeen valepuvussa ihmisen seuralaisen rikkomaan 
muuatta Jumalan asettamaa ravinto-opillista sääntöä, ja ihmisen 
seuralainen puolestaan houkutteli ihmisen samaan. Rikkomuksen 
teki periaatteellisesti mahdolliseksi vapaa tahto, jonka Jumala oli 
näillekin luomilleen antanut. Tapahtuman seurauksena ihminen 
seuralaisineen joka tapauksessa karkotettiin Paratiisista ja samal
la koko tulevalta ihmissuvulta riistettiin kuolemattomuus.

Paratiisista lähtö aloitti Augustinuksen mukaan ihmiskunnan 
kärsimyksen taipaleen — tai aiheeseemme sopivammin ehkä 
eloonjäämisen taistelun — maan päällä. Tämä kristilliseltä 
kannalta melko epäkiinnostava historian vaihe jakaantuu seit
semään jaksoon, joista kuudennen viimeinen päivä ylittää tär
keydessä kaikki edeltävät tapahtumat. Kuudennen jakson, kirkon 
tuhatvuotisen valtakunnan, viimeinen päivä on nimittäin Tuo
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miopäivä, jonka aikana Jumala jakaa kuolleista herättämänsä 
ihmiset kahteen kaupunkiin: Jumalan kaupunkiin eli taivaalli
seen paratiisiin ja Luciferin kaupunkiin eli ikuiseen kadotuk
seen.

Eloonjäämisteemamme kannalta Augustinuksen mallissa 
muodostuu tärkeäksi kysymys siitä, minkälaisia kriteereitä 
Jumala käyttää Tuomiopäivän suuressa jaossaan. Teoriassa on 
aineksia kahteen mahdollisesti keskenään ristiriitaiseen tulkin
taan. Ensimmäisen tulkinnan mukaan jakoperusteena käytetään 
sitä, kuinka kukin yksilö on maallisen elämänsä aikana käyttä
nyt vapaata tahtoaan. Synnintekijät joutuvat kadotukseen, syn
nittömät pääsevät Paratiisiin. Mutta vaikka tämä ratkaisu elää 
ihmisten mielissä kaikissa kristillisissä maissa, se on ilmeisesti 
ristiriidassa niiden oletusten kanssa, joita Augustinus esitti 
Jumalan luonteesta. Jumala on nimittäin hänen mukaansa kaik
kitietävä ja kaikkivaltias. Näistä ominaisuuksista seuraa, että 
niiden kantaja tietää jo etukäteen, ketkä lopuksi päätyvät mihin
kin kaupunkiin. Ja käyttipä hän kaikkivoipuuttaan estääkseen 
ennaltamäärättyjen tulosten toteutumisen tai ei, yksin hänen 
hallinnassaan on, kuka pelastuu ja kuka ei. Yksilöiden »vapaasta 
tahdostaan» tekemillä synneillä ei tämän predestinaatio-opiksi 
kutsutun näkemyksen puitteissa ole mitään merkitystä.

Augustinuksen alkuperäisessä mallissa luvattu eloonjäämi
sen mahdollisuus Jumalan taivaallisessa valtakunnassa ylittää 
luonnollisesti monellakin tasolla kaikki ei-uskonnollisten maail
mankatsomusten järkevinä pitämät rajat. Mutta kahtiajakoisuus 
ihmisen omien vaikutusmahdollisuuksien suhteen on elänyt 
meidän päiviimme asti monien uskontoon ja tuonpuoleiseen 
elämään epäillen ja jopa avoimen kielteisestikin suhtautuvien 
suuntausten käsityksissä.
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Kun kuolemakin voitetaan

Kristillistä maailmankuvaa ja sen eloonjäämisoppia vastaan 
asettui 1700-luvulla jyrkästi valistusajattelu. Suuntauksen filoso
fit uskoivat jumalaisen sallimuksen ja ennaltamäärätyn pelastus- 
näytelmän sijasta ihmisjärjen voimaan ja aitoon historialliseen 
edistykseen. Ranskalainen Antoine-Nicolas de Condorcet 
(1743-1794) esitti kirjassaan Esquisse d ’un tableau historique 
des progres de Vesprit human (Hahmotelma ihmishengen kehi
tyksen aikatauluksi) valistuksen historiakäsityksen ytimekkääm- 
min kuin useimmat muut ajan kirjoittajat.

De Condorcet’n lähtökohta tarkastelulleen oli, että historian 
päävaiheet menneisyydestä nykyhetkeen ovat selvästi nähtävissä 
maailmassa edelleen vallitsevista maantieteellis-kulttuurisista 
eroista. Afrikan ja Amerikan alkuperäiskansat ovat — olivat 
1700-luvulla — kehityksessään siinä pisteessä, jossa vanhempi 
eurooppalainen kulttuuri oli ennen antiikin maailman älyllistä 
valaistumista noin kolme vuosituhatta sitten. Tarkastelemalla 
Euroopan kansojen korkeaa sivistystasoa kaukaisten seutujen 
villi-ihmiset näkevät suunnan, johon itse ovat kehittymässä, ja 
tutkimalla heitä me näemme, mistä itse olemme tulossa.

Muiden valistusfilosofien tavoin de Condorcet ajatteli, että 
inhimillisen kehityksen käynnistävä ja liikkeessäpitävä voima on 
järki. Juuri ihmisjärjen asteittainen voitto taikauskosta ja type
ryydestä, valistuminen, vie maailmanhistoriaa eteenpäin, oike
aan suuntaan. Kun inhimilliset kykymme ovat riittävästi lisään
tyneet, meidät palkitaan jo maan päällä kolmenlaisilla hyvillä 
asioilla. Ensinnäkin saavutetaan tasaveroisuus kansojen välillä, 
kun Afrikan villeimmätkin neekerit vähitellen valistuvat Euroo
pan sivistyskansojen tasolle. Toiseksi saavutetaan tasaveroisuus 
kunkin kansan keskuudessa, kun jokainen oppii luottamaan vain 
omaan ajatteluunsa, kaikki ymmärtävät luonnolliset oikeutensa
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ja kaikkien tarpeet tyydytetään yhtäläisesti. Kolmanneksi ihmis
kunta lopulta täydellistyy: ei ole enää sotia eikä riistoa, kaikki 
saavat ilmaisen ja yhtäläisen koulutuksen, kaikki ihmiset puhu
vat yhteistä kieltä ja inhimillinen älykkyys kasvaa suuresti niin, 
että tieteiden ja taiteiden kukoistaessa ja erityisesti lääketieteen 
kehittyessä ihminen saavuttaa lopulta ruumiillisen kuolematto
muuden maanpäällisessä paratiisissaan.

Valistuksen eloonjäämisoppi ei sisällä yhtä ristiriitaisia 
elementtejä kuin Augustinuksen käsitys ihmisen pelastumis- 
mahdollisuuksista. Vaikka järki de Condorcet’n ja hänen aate- 
kumppaneidensa mukaan väistämättä voittaa ajan mittaan, 
mitään ennalta tarkoin määrättyä aikataulua tai lopputulosta ei 
ole. Jokaisen yksilön panos on siksi tärkeä taistelussa filosofien, 
valistumattomien massojen, pappien ja hallitsijoiden ennakko
luuloja vastaan. Taistelu tosin voitetaan, mutta kukin meistä voi 
jouduttaa edistyksen asiaa ja kurjuuden poistamista omalla 
ajattelullaan ja toiminnallaan. Ainakin de Condorcef n mallissa 
tämä merkitsee samalla ihmisen eloonjäämismahdollisuuksien 
jatkuvaa paranemista

Kansojen elämästä

Romantiikan aate hyökkäsi 1700—1800-luvuilla voimakkaasti 
valistuksen järjenpalvontaa ja yleismaailmallista edistysuskoa 
vastaan. Järjen tilalle romantikot tarjosivat mielikuvitusta, tun
netta ja hengen paloa, universalismin tilalle kansallista yhden
tymistä ja oman maan historian ymmärtämistä. Yksi varhaisen 
romantiikan suurista hahmoista oli saksalainen Johann Gottfried 
Herder (1744—1803), joka esitti teoriansa maailman kehittymi
sestä teoksessaan Ideen zur Philosophie der Geschichte der
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Menschkeit (Alustavia ajatuksia ihmiskunnan historian filosofias
ta).

Herderin mukaan ihmiskunnan yhteinen historia rajoittuu 
luonnonhistoriaan, jossa ihmissuku on lopputulos pitkästä sar
jasta erikoistumisia. Maailma oli aluksi eloton, mutta sitten oma 
aurinkokuntamme ja siinä erityisesti Maa erikoistuivat ja loivat 
elämälle sopivat olosuhteet. Elollisista olioista kehittyivät ensin 
kasvit, ja korkeimmat näistä erikoistuivat eläimiksi. Korkeim
mat eläimet kehittyivät vielä ihmisiksi, mutta tähän loppuukin 
Herderin mallissa kaikille ihmisille yhteinen maailmanhistoria. 
Vaikka voimme ajatuksissamme luoda itseämme korkeampia 
olioita kuten enkeleitä ja jumalia, emme voi itse muuttua sellai
siksi.

Inhimillinen kehitys jatkuu Herderin mukaan kulttuurisesti 
erikoistuneena kansakuntien elämässä. Alkuperäisiltä asuin
seuduiltaan nämä historialliset yksiköt saavat oman kansan- 
henkensä tai kansanluonteensa, joka lähes aukottomasti määrää 
niiden tulevat vaiheet. Romantikot vertasivat kansakuntaa — 
kuten hyvin monia muitakin asioita — organismiin, joka sisäi
sen logiikkansa mukaan syntyy, elää, kukoistaa ja kuolee. 
Omalta maaperältään siirrettynä kasvi, romantikkojen organis
min mallikuva, joko sopeutuu tai kuolee ennenaikaisesti. Sama 
pätee myös kansaan, jolle näin ollen turvallisin vaihtoehto on 
yleensä pysyä synnyinseuduillaan. Mutta lopullista kohtaloaan 
kansakunta ei pysty välttämään sen paremmin kuin kasvikaan: 
kukoistuksen jälkeen seuraa aina kuihtuminen ja kuolema.

Herder jättää kuitenkin auki eloonjäämisen mahdollisuuden 
tarkastellessaan Euroopan kansoja. Aasiassa, Afrikassa ja 
Amerikassa ovat kulttuurit hänen käsityksensä mukaan jo val
miiksi kuihtuneita ja kehityksessään seisahtuneita. Parhaana 
esimerkkinä tästä Herder mainitsee teoriassaan Afrikan, jonne 
luonto on viisaudessaan asettanut yhtäläisyyksistään tunnetut
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apinat ja neekerit asumaan lähelle toisiaan. Mutta Euroopan 
vapaiden kansojen keskuudessa tulee ihmisyys saavuttamaan 
täysimmän ilmauksensa. Ja voihan olla, että luonnon ankarat 
laitkin joutuvat taipumaan näin suuren inhimillisen arvon edes
sä.

Romantiikan historiankäsitys sisältääkin eloonjäämisen 
kannalta kaksi erisuuntaista ajatusta. Toisaalta organismianalo- 
gia kertoo meille, että kaikki kuolee aikanaan eikä kehitystä 
voida pysäyttää, mihin se onkaan menossa. Toisaalta kuitenkin 
eurooppalainen etnosentrismi kallistaa vaakaa siihen suuntaan, 
että »meidän» kulttuurimme voi ainoana uhmata luonnon muuten 
väistämätöntä järjestystä. Tämä ajatusten ristiriita, kuten kristil
lisen ja valistuksellisenkin ajattelun omituisuudet, elää edelleen 
omaa elämäänsä länsimaisissa mielissä — meidänkin mielissäm
me.1

Tulevaisuuden kauhukuvia

Siinä missä viime vuosisatojen historianfilosofiset järjestelmät 
näyttävät minkälaisia käsityksiä eurooppalaisella ihmisellä on 
ollut ja on itsestään ajassa, hieman nykyaikaisemmat tarinat 
kertovat tämän päivän oletetuista tulevaisuuden vaihtoehdoista. 
Vaikuttavin tarina on nyt kuten kaikkina aikoina nopean maail
manlopun ennustus. Tätä vasten peilautuvat käsityksemme siitä, 
mitä vaadimme eloonjäämisen lupaavilta vaihtoehdoilta nyt, 
lähitulevaisuudessa ja kaukaisessa tulevaisuudessa.
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Tuleeko huomenna maailmanloppu?

Nopean maailmanlopun mahdollisina aiheuttajina pidetään 
nykyisessä läntisessä kulttuurissa ainakin ydinsotaa, ekokatast
rofia, Jumalan valtakunnan tuloa maan päälle ja suuren mete
orin törmäämistä maapalloon. Vertailun vuoksi mainittakoon, 
että aikaisemmin on pelätty näiden lisäksi muiden muassa uutta 
vedenpaisumusta ja taivaankaton romahtamista. Tarkastelu 
voitaneen tässä kuitenkin rajoittaa kahteen ensinmainittuun, 
sotaan ja luonnon tuhoutumiseen.

Pentti Linkola on Suomessa kunnostautunut maailmanlopun 
profeettana. Vuonna 1960 julkaisemassaan kirjasessa Isänmaan 
ja  ihmisen puolesta hän oli sotateorian kannalla, vuonna 1986 
keskustelun kohteena olleessa Vihreän liikkeen tavoiteohjelmas
saan hän oli siirtynyt ekotuhoteorian puolestapuhujaksi. Näyte 
kummastakin pamfletista valottaa Linkolan ajatuskulkuja. Kul
taisen 60-luvun kynnyksellä hän kirjoitti:

»Kysymys sodasta on viimeisen maailmansodan jälkeen 
kokonaan muuttanut luonnettaan. Näköalat ovat muuttuneet 
entistäkin monin verroin hirvittävämmiksi: uusinta aseistus
ta käyttävät armeijat tulevat -  kuten kaikki maailman 
johtavat tiedemiehet yksimielisesti toteavat — hävittämään 
todennäköisesti kaiken korkeamman elämän maapallolta, 
parhaassakin tapauksessa koko länsimaisen kulttuurin alu
eelta.»2

Vihreässä julistuksessaan Linkola — sen ohella, että suosittelee 
Suomen puolustuslaitokselle edellä kauhistelemaansa uusinta 
aseistusta — esittää asiansa uudelleen vain sisällön puolesta 
muutettuna:
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»Jos mittapuuna käytetään ihmislajin [...] elämän edelly
tysten jatkumista, tiedemiesten käsitykset liikkuvat nollan ja 
muutaman sadan vuoden haarukassa. Pessimististen arvioi
den mukaan teknosfäärin aiheuttama maapallon vaurioitu
minen olisi jo korjaamaton. Jo liikkeelle lähteneitä proses
seja ei voitaisi enää millään keinolla pysähdyttää, maail
manlopun vuosiluku olisi itse asiassa jo 1980 tai 1970. 
Toisen äärimmäisarvion mukaan, johon on laskettu kaikki 
ajateltavissa olevat viiveet, ihmisellä olisi elinaikaa vielä 
joitakin satoja vuosia. Tämän enempää ei tiettävästi kukaan 
biosfäärin ja ihmiskunnan kohtalonkysymyksiin perehtynyt 
tutkija ole »tarjonnut». [...] Ainoat täsmennetyt laskelmat 
länsimaisissa tutkimuslaitoksissa päätyvät ihmiselämän 
lakkaamiseen vuosien 2020—2030 vaiheilla.»3

Mikäli Linkolaan on uskomista, maailmanloppu on ollut ovella 
vähintään neljännesvuosisadan ajan ja on lopullisesti tulossa 
muutaman vuosikymmenen sisällä.

Mutta onneksi Linkola on mitä luultavimmin ennustuksis
saan väärässä. Huoli sodan kauhuista ja elinympäristömme 
turmeltumisesta on toki aiheellinen, mutta pelko ihmiselämän 
täydellisestä katoamisesta ei ole läheskään niin perusteltu kuin 
hän antaa ymmärtää. Laajamittainen ydinsota tai ekokatastrofi 
voi hävittää valtaosan ihmiskunnasta ja aiheuttaa mittaamattomia 
kärsimyksiä ihmisille ja korvaamatonta vahinkoa luonnolle. 
Ihmissuvun jatkumista ne tuskin kuitenkaan estävät. Varmaa on 
ainakin, että suurvaltojen johtajat voisivat esikuntiensa kanssa 
vetäytyä kalliosuojiinsa vaikka tällä hetkellä ja elää jälkeläisi- 
neen nykyisillä varastoillaan pitkään ohi Linkolan mainitsemien 
vuosilukujen. Ihmiselämän nopea hävittäminen maapallolta ei 
ole kovinkaan helppoa inhimillisellä toiminnalla.
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Eloonjäämispohdinnan pääkysymys ei nähdäksemme ole
kaan se, jääkö ihmiskunta eloon, vaan se, kuinka ja missä 
muodossa ihmiskunta milläkin toimenpiteillä jää eloon nyt ja 
tulevaisuudessa. Tämä jälkimmäinen ajatus on kiehtonut ja 
kiinnostanut maailmanlopun ennustajien lisäksi myös monia 
tieteiskirjailijoita.

Siipensä leikannut ihminen

Pentti Linkola esittää oman julkisuudessakin aikanaan paljon 
kommentoidun vaihtoehtonsa maailmanlopulle Vihreän liikkeen 
tavoiteohjelmassaan. Hänen mallinsa kulmakivinä ovat toisaalta 
kaikkien eliölajien biologinen kunnioittaminen ja toisaalta ihmis
kunnan kykyjen ja saavutusten moraalinen tuomitseminen. Tii
vistetysti ilmaistuna Linkola haluaa palauttaa Suomen omavarai
seksi suljetuksi maatalousyhteiskunnaksi, jossa kasvun yritykset 
ja kulutus pidetään kurissa kaikenkattavalla, ympärivuorokauti
sella hallinnalla ja valvonnalla. Esimerkiksi lasten synnyttämi
nen on luvanvaraista toimintaa, luontoretkeily on nuorille pakol
lista ja leivänkannikan poisheittämisestä seuraa rangaistus.

Linkolan ohjelma on toisaalta eloonjäämiskeskustelun 
pohjaksi valitettavan mielikuvitukseton ja toisaalta vakavasti 
otettavaksi ehdotukseksi monellakin tasolla tavattoman epä
realistinen. Mielikuvituksettomuutta heijastavat monet yksi
tyiskohtaiset suositukset, joissa kirjoittaja yksinkertaisesti palaa 
lapsuutensa ajan agraarisiin ihanteisiin ja malleihin -  esimerk
kinä lasten rankaiseminen leivänkannikan tuhlaamisesta. Epä
realistisuutta edustaa kirjoittajan usko hahmottelemansa järjestel
män vakauteen. Aatteiden ja poliisikoneiston voimalla on toki 
saatu yhteiskuntia pysymään pystyssä, mutta käytetyt aatteet 
ovat yleensä luvanneet ainakin osalle kansalaisista konkreettista
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olojen paranemista. Linkolan lupaamassa epämukavuuden 
tyyssijassa -  hän korostaa, että Vihreä liike »astuu vaatimuksil
laan jokaisen ihmisen varpaille» -  puolen kansasta olisi toimit
tava poliiseina taloudellisten, poliittisten, uskonnollisten ja 
kulttuuristen muutosvaatimusten ja -paineiden pitämiseksi hallin
nassa.

Uljas uusi ihminen

Kokonaan toisenlaisen kuvan tulevaisuuden vakaasta yhteis
kuntajärjestyksestä antaa Aldous Huxley romaanissaan 
uusi maailma (1932). Huxley kertoo maailmasta vuonna 2540 
meidän ajanlaskumme mukaan — maailmasta, josta sotien ja 
muiden katastrofien uhka on poistettu teknologian, massaviih
teen ja kaikkialle ulottuvan hienovaraisen kontrollin avulla.4

Päinvastoin kuin Linkolan eloonjäämisen yhteiskunnassa 
Uljaassa uudessa maailmassa ei vaadita yksilöiltä uhrauksia eikä 
omien taipumustensa tietoista tukahduttamista. Olojen vakaus on 
saavutettu poistamalla ihmisten yhteiselämästä mahdolliset 
ristiriitojen lähteet: avioliitto, perhe, lastensaanti, sukupuoli
elämän rajoitukset, tuska, kärsimys, ahdistus, sairaus, van
heneminen ja kuoleman näkeminen. Aatteellisen tasapainon 
perustana on yksilöiden ehdollistaminen jo liukuhihnaa pitkin 
ihmistehtaassa etenevinä alkioina yhteiskunnan vaatimuksiin ja 
kunkin oman kastin mukaiseen elämäntapaan. Aikuistuttuaan 
ihmiset tekevät työtä määrätyllä paikallaan ja rentoutuvat seksin, 
viihteen ja psyykenlääkkeiden parissa. Kuudenkymmenen vuo
den ajan he elävät ruumiillisesti nuoruuden kukoistuksessa ja 
kuolevat sitten nopeasti ja kivuttomasti tarkoitukseen varatuissa 
sairaaloissa.



302

Huxleyn maailma on tietenkin tarkoitettu analogiaksi omalle 
läntiselle elämäntavallemme tällä vuosisadalla, mutta sitä voi
daan tarkastella myös ehdotuksena eloonjäämisen strategiaksi. 
Sellaisena se, kuvitteellisuudestaan huolimatta, on joissakin 
suhteissa huomattavasti Linkolan vihreää ohjelmaa realistisempi. 
Vaikka valtakoneisto Uljaassa uudessa maailmassakin »astuu 
jokaisen varpaille», tilanteen lievittämiseksi on siellä annettu 
yksilöille monenlaisia mahdollisuuksia mielihyvän helppoon 
kokemiseen. Ja vaikka ihmisten odotetaan vuonna 2540 käyttäy
tyvän yhtä säännönmukaisesti ja hallitsijoiden haluamalla tavalla 
kuin vihreässä Suomessakin, Huxleyn maailmassa asia on 
sentään järjestetty johdonmukaisella ehdollistamisella ja konflik
tipesäkkeiden poistolla Linkolan tarjoaman moralismin sijasta.

Miljoona evoluution vuotta

Huxleyn ja Linkolan ehdotusten yhteisiä tekijöitä ovat tyyty
minen suhteellisen lyhyen aikavälin tarkasteluun sekä usko 
ihmisluonnon pysyvyyteen. Kokonaan toisenlaisen vision esittää 
Kurt Vonnegut romaanissaan Galapagos (1985).

Vonnegutin tarinan mukaan kaikkien maanosien ihmiset 
menettävät selittämättömän taudin levitessä maailmaan täydel
lisesti lisääntymiskykynsä. Ihmissuvun pelastaa kuitenkin pieni 
seurue, joka haaksirikkoutuu Galapagos-saarille: ecuadorinsak- 
salainen amiraali, raskaana oleva japanilaisnainen, kaksi ame
rikkalaisnaista ja kuusi eteläamerikkalaiseen Kanka-bono-hei- 
moon kuuluvaa ihmissyöjätyttöä. Japanilaisnaisen äiti on ollut 
Hiroshimassa alttiina atomipommin säteilyvaikutuksille ja tämän 
seurauksena tytär synnyttää saarella kokonaan karvapeitteisen 
lapsen. Toinen amerikkalaisnaisista hedelmöittää amiraalin 
spermalla kaikki Kanka-bono-tytöt ja yhdessä karvaisen lapsen
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kanssa näiden lapset muodostavat uuden ihmiskunnan ensimmäi
sen sukupolven.

Saaren pääkieleksi ja valtakulttuuriksi nousevat nopeasti 
Kanka-bonojen kieli ja tavat. Mutta olosuhteet ovat ankarat 
eivätkä pitkään suosi minkäänlaista liian älyllistä toimintaa. 
Darwinilainen luonnonvalinta alkaa vaikuttaa ihmisiin ja suosia 
karvapeitteistä, luisuotsaista ja lyhytraajaista kalastajatyyppiä, 
joka pystyy hankkimaan elantonsa ympäröivästä merestä ilman 
apuvälineitä. Lopulta, miljoonan vuoden kuluttua, ihmissuku on 
täysin vapautunut kielen, kulttuurin ja muiden sellaisten tur
huuksien kahleista, joita suuret aivomme ja kätevät kätemme 
ovat houkutelleet meitä luomaan ja käyttämään. Aivot pienenty
neinä murto-osaan nykyisistä ja raajat surkastuneina eviksi 
ihmishylkeet jatkavat lajimme biologista elämää sopeutuneina 
ympäröivän luonnon vaatimuksiin.

Vonnegutin tieteisfantasia sisältää eloonjäämispohdintojen 
kannalta kaksi mielenkiintoista elementtiä. Ensimmäinen näistä 
on se mahdollisuus, että ihmiskunnan elämä saattaisi sodan tai 
luonnonmullistuksen jälkeen jatkua (vain) jossakin muualla kuin 
länsimaisen kulttuurin piirissä. Euroopan vapaiden kansojen 
sijasta erilaiset Kolmannen maailman kanka-bonot voisivat 
tällöin kannibalismeineen ja muine tapoineen hyvinkin jäädä 
edustamaan ihmisyyden korkeinta astetta maapallolla. Minkä 
tahansa arvokkaan historianfilosofisen mallin mukaan tämä olisi 
ennenkuulumaton katastrofi. Toinen kiinnostava piirre Vonne
gutin kuvaamassa kehityksessä on sen takaperoisuus perintei
seen ajattelutapaan nähden: edistymisen sijasta ihminen näyttää 
mallissa taantuvan. Toimivat aivot, työkalujen käyttö ja kor
keakulttuuri ovat totuttuja viisaan ihmisen piirteitä, joista luopu
minen näyttää itse asiassa tekevän lajin eloonjäämisestä koko 
lailla merkityksettömän seikan.
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Eloonjäämisen laatuvaatimukset

Mutta onko eloonjäämisellä merkitystä? Ja jos on, niin minkä
laisella eloonjäämisellä? Näihin kysymyksiin on helpointa etsiä 
vastauksia arvioimalla aluksi Linkolan, Huxley n ja Vonnegutin 
tulevaisuudenkuvia ja niiden mielestämme epäilyttävimpiä 
piirteitä. Näin saatujen negatiivisten vastausten valossa lienee 
mahdollista tutkia myös niitä positiivisia laatuvaatimuksia, joita 
me eloonjäämisellemme asetamme.

Tulevaisuudenkuvien piirteitä

Vaikka ihmiskunta hyvin luultavasti jäisi eloon yhtä hyvin ydin
sodan kuin ekokatastrofinkin jälkeen, näitä vaihtoehtoja ei 
tavallisesti pidetä toivottavina. Eikä tämä arvio perustu pel
kästään siihen, että monet ihmiset joutuisivat kärsimään ja 
kuolisivat ennen aikojaan, jos ne toteutuisivat. Kielteistä arvos
telmaa perustellaan myös sillä, että jäljelle jäävien ihmisten 
elämän laatu laskisi ratkaisevasti. Säteilyn tai saasteiden tur
melemassa maailmassa eloonjääneet joutuisivat kohtaamaan 
olemassaolon taistelun nykyistä paljon ankarampana, ilman sitä 
pitkään rakennettua aineellisen ja henkisen sivistyksen suojava
rustusta, jonka taakse me olemme sukupolvien työn jälkeen 
päässeet linnoittautumaan. Eikä heillä olisi edes puhdasta luon
toa liittolaisenaan, kuten esivanhemmillamme vastaavassa tilan
teessa oli.

Välittömän kuoleman ja eloonjäämisen kurjuuden kauhu
kuvat taustatukenaan Pentti Linkola tarjoaa julistuksessaan 
palkkioksi oman mallinsa hyväksymisestä luonnon säilymistä ja 
rauhaa kansojen välille. Mutta hänen vaatimansa hinta näyttää 
varsin korkealta. Ihmisten tulisi luopua kaikesta siitä mukavuu
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desta, johon he ovat pitkän perinteen opettamina tottuneet, ja 
siirtyä tekemään ruumiillista työtä luonnonvoimien armoilla. 
Heidän pitäisi ehdoitta antaa vapautensa joukolle Linkolan 
kaltaisia fanaatikkoja — tai »omantunnon ihmisiä», kuten asian 
myös voi ilmaista — ja alistua heidän valtaansa ja valvontaansa 
ilman pienintäkään lupausta ihmisten itsensä toiveiden kuuntele
misesta uudessa yhteiskunnassa. Elämänlaadun lasku on vihreäs
sä yhteiskunnassa yhtä ilmeinen kuin tuhovaihtoehdoissakin, 
eikä sitä pysty ihmisten mielissä ainakaan kovin nopeasti kom
pensoimaan Linkolan markkinoima abstrakti elämänkunnioituk- 
sen etiikka.

Vihreää vaihtoehtoa paremmin ei kuitenkaan selviydy 
arvioinnista Uljas uusi maailmakaan — ei, vaikka se tarjoaa 
yksilöille yhä kasvavassa määrin mukavuutta ja vapautta eetti
sestä vastuusta. Huxley n kuvaaman yhteiskunnan perustava 
ongelma on sama kuin Linkolankin: joku päättää ihmisten 
puolesta, miten he saavat elää ja toimia maailmassa. Sellaisen 
tulevaisuudenkuvan hyväksyminen olisi jokseenkin sama asia 
kuin ehdottoman yksinvaltiuden hyväksyminen vakiomuodoksi 
tässä ja nyt. Päätös niin täydellisestä vallan luovutuksesta voi 
tapahtua vain hyvin epätoivoisissa olosuhteissa eivätkä ihmiset 
yleismaailmallisesti näytä pitävän nykyistä tilannettamme riittä
vän pelottavana. Sitä paitsi kansalaisilla on minkä tahansa 
järkevän moraaliopin mukaan oikeus vaatia autonomiansa 
takaisin heti, kun välittömästä kriisin uhasta on selvitty. Sen 
paremmin Linkolalla kuin Huxleyn maailman valvojillakaan ei 
näytä olevan pienintäkään aikomusta kuunnella tällaisia vaati
muksia, muuttuivatpa olosuhteet minkälaisiksi tahansa.

Mutta kuvatut kaksi pakkoyhteiskuntaakin näyttäytyvät 
monille ihmisille parempina vaihtoehtoina kuin Vonnegutin 
väläyttämä kannibaalimahdollisuus. Idealistisen humanismin mu
kaan ihmiskunnan olemassaolon tärkeimpiä oikeuttajia ovat
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tiede, taide ja muut korkeat kulttuuriset saavutukset ja toimin
not. Ilman niiden jatkuvaa harrastusta inhimillinen elämä menet
tää suurimman osan merkityksestään. Ja itsestään selvää saman 
ajattelutavan kannattajille yleensä on, ettei Kanka-bonojen 
kulttuurisia pyrkimyksiä voida verratakaan länsimaisen sivistyk
sen hedelmiin.

Sen lisäksi, että eloonjäämiselle asetetaan yhteisöjen oletet
tuihin kehitystasoihin liittyviä vaatimuksia, myös pelkkä usko
musten erilaisuus riittää joillekin aatteille ratkaisevaksi laatukri
teeriksi. Yhdysvaltain presidentti Ronald Reagan yhdisti vuonna 
1983 Orlandossa Floridassa pitämässään puheessa valaisevalla 
tavalla eloonjäämisen ja elämäntavan säilymisen ongelmat:

»Vuosia sitten kuulin erään nuoren isän, viihdemaailmassa 
urallaan nousussa olleen nuoren miehen, puhuvan valtavalle 
yleisölle Kaliforniassa. Oli kylmän sodan aika, ja kommu
nismi ja oma elämäntapamme olivat paljon ihmisten mielis
sä. Juuri tästä aiheesta hänkin puhui. Äkkiä kuulin hänen 
sanovan: »Rakastan pieniä tyttäriäni enemmän kuin mitään 
muuta maailmassa.» Ja minä sanoin itselleni: »Ei, älä sano 
niin — ei niin saa sanoa.» Mutta olin aliarvioinut hänet, 
sillä hän jatkoi: »Näkisin mieluummin pienten tyttärieni 
kuolevan nyt, uskoen Jumalaan, kuin kasvavan kommunis
missa ja kerran kuolevan uskomatta enää Jumalaan.»

Tuhatpäinen yleisö, nuoria ihmisiä, nousi seisomaan 
ja tervehti puhujaa suosionosoituksin ja ilon huudoin. He 
olivat välittömästi ymmärtäneet hänen sanojensa syvän 
totuuden: mikä on aineen ja hengen keskinäinen suhde ja 
millä maailmassa on todella merkitystä.»5

Myös tämänkaltaisiin kannanottoihin Vonnegutin Kanka-bonot 
kiinnittävät huomiomme.
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Mitä emme halua tulevaisuudelta?

Tulevaisuudenkuvien opetukset tiivistyvät nähdäksemme loppu
jen lopuksi kahteen pääkohtaan. Ensinnäkin olisi päästävä eroon 
siitä kaikki-tai-ei-mitään-mielialasta, jolla ihmiskunnan eloonjää
misen kysymyksiä yleisesti pohditaan. Ja toiseksi olisi luovutta
va kaikenlaisista vallan keskittämisajatuksista, joita usein liite
tään eloonjäämisen malleihin. Kaikki-tai-ei-mitään-mielialalla 
tarkoitamme sitä jyrkkyyttä, äkillisyyttä ja lopullisuutta, jolla 
muutosten usein oletetaan tai toivotaan tapahtuvan. Esittämis- 
tämme vaihtoehdoista Linkolan vihreä ajattelutapa edustaa 
kyseistä mielialaa selvimmillään: uudistusten on tapahduttava 
heti, niiden on oltava jyrkkiä ja niiden on kavennettava yksilöi
den liikkumatilaa jonkin suuren aatteen kustannuksella. Tällais
ten ajattelutaipumusten hylkääminen ei ole helppoa, sillä — 
kuten näimme aluksi — länsimaisen ihmisen maailmankuvaan 
on ainakin kristinuskon noususta lähtien jatkuvasti kuulunut 
usko johonkin kaikenkattavaan suunnitelmaan, jossa yksittäinen 
ihminen joutuu ajoittain tai jatkuvasti alistumaan suuremman 
voiman aiheuttamiin muutoksiin. Lisäksi kristinuskon ruokkima 
synnintuntomme kehottaa meitä uskomaan eettisesti oikeaksi 
kaiken, missä joudumme uhraamaan itsestämme tai itseltämme 
jotakin.

Tarkoittamamme vallan keskittämisajatukset eivät ole pel
kästään poliittisia, vaikka esimerkiksi Linkolan ja Huxleyn 
malleissa valtiollinen diktatuuri näyttää ilmeisen luontevalta 
ratkaisulta. Sekä vihreä yhteiskunta että Uljas uusi maailma ovat 
holhousyhteisöjä, joiden poliittinen yhden asian valtius perustuu 
kahteen muuhun vallan keskittymään: tieteellis-teknologisen 
tiedon monopolisointiin ja yhden moraalisen näkökannan korot
tamiseen ainoaksi oikeaksi. Huxleyn kuvaaman maailman
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valvojat nojautuvat kaikessa teknologiseen tietämykseensä ja 
kansalaisten pitämiseen tyytyväisinä, tarvittaessa vaikka pakolla. 
Linkolalla puolestaan on jo tarkastelunsa lähtökohtana vain yksi 
tieteellinen totuus maailman tilasta ja yksi etiikka, biologisen 
elämän kunnioituksen etiikka.

Vallan keskittäminen voi tapahtua myös uskonnon tai kult
tuurin varjolla. Augustinuksen käsitys historiasta edellytti nyt ja 
tulevaisuudessa voimakasta kirkkoa, joka kannustaa yksilöitä 
näyttelemään asianmukaisella tavalla roolinsa Jumalan suuressa 
näytelmässä. Ja kristillisen näkemyksen lisäksi valistuksen ja 
romantiikan aatteet kauppasivat niin nykyisyyden kuin tulevai
suudenkin suhteen eurooppalaisen kulttuurin johtoasemaa. 
Tulevaisuutta ei näihin aatteisiin uskovien läntisten ihmisten 
mielestä missään nimessä voida jättää Kanka-bonojen käsiin.

Mitä haluamme tulevaisuudelta?

Suurten suunnanmuutosten ja näkökantojen monopolisoinnin 
sijasta tavoittelemisen arvoinen eloonjääminen perustuu näh
däksemme vastuullisuuteenja suvaitsevaisuuteen. Eloonjäämisen 
ja sen laadun kysymyksiin tulisi ottaa kantaa yhteen kerrallaan, 
kuvittelematta, että jokin mahtipontinen yksien ihmisaivojen 
työstämä rakennelma pystyisi kerralla ratkaisemaan kaikki 
ihmiskunnan ongelmat.

Ihmisten vastuullisuuteen toisiaan ja luontoa kohtaan kuuluu 
niin monia asioita, että yhden aatteen, uskonnon, moraalin tai 
oletetun tieteellisen totuuden korottaminen ainoaksi huomion 
kohteeksi on itse asiassa pahimman laatuista vastuuttomuutta. 
Tähän syyllistyy selvästi esimerkiksi Pentti Linkola, joka on 
maapallon biosfäärin puolustuksessaan omaksunut varsin piittaa
mattoman kannan muiden muassa Kolmannen maailman ongel
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miin, vallitseviin yhteiskunnallisiin epäoikeudenmukaisuuksiin 
ja ihmisten elämisen laatuun ylipäätään. Oikeaa vastuullisuutta 
on kunkin ihmistä, yhteiskuntaa ja ihmiskuntaa koskevan ongel
man käsitteleminen omana ongelmanaan, muihin monella tavalla 
yhteydessä olevana, mutta omanaan ja yhtä tärkeänä kuin muut
kin. Maailmanvallankumous ei ehkäise immuunikadon levi
ämistä maailmassa. Vihreä yhteiskunta ei poista sosiaalisia 
epäoikeudenmukaisuuksia. Eikä vilpittöminkään valistuksellinen 
taistelu filosofien, vallanpitäjien ja kansan syvien rivien ennak
koluuloja vastaan lähitulevaisuudessa poista nälkää ja riistoa 
Kolmannen maailman maista. Ongelmat on kohdattava sellaisina 
kuin ne ovat, ei kaikenkattavien teorioiden anomalioina.

Suvaitsevaisuutta puolestaan tarvitaan silloin, kun yksilöiden 
ja yhteisöjen kesken syntyy erimielisyyksiä eloonjäämisen 
laatuvaatimuksista. On esimerkiksi ymmärrettävää, että me 
läntisen ajattelutavan kasvatit toivomme erityisesti oman yh
teisömme ja oman elämänmuotomme pysymistä hengissä. Mutta 
meillä ei ole mitään oikeutta taata omia elinehtojamme tukahdut
tamalla väkivaltaisesti muiden kulttuurien ja kansojen olemas
saoloa. Uskonnollisen, moraalisen ja kulttuurisen imperialismin 
sijasta eloonjäämiskysymyksissä kuten muillakin elämän aloilla 
pitäisi harjoittaa sellaista vastuuntuntoista suvaitsevaisuutta, joka 
perustuu kaikkien ihmisten vapauden ja onnellisuuden tasapuoli
seen kunnioitukseen. Biosfääri voi tuhoutua ja ihmiset sen 
mukana, tai Jumalan valtakunta voi tulla maan päälle. Mutta 
niin kauan kuin me täällä olemme ja elämme keskenämme, on 
vaikeaa kuvitella parempaa yhteisen eloonjäämisen perustaa 
kuin toistemme kunnioittaminen ihmisinä — toistemme vapau
den ja onnellisuuden tasapuolinen kunnioittaminen.
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Luku 18

K u in k a  y k s il ö n  t u l is i s u h t a u t u a  k u o l e m a a n s a ?

Heta Häyry ja Matti Häyry

Historiallisten ja  yhteiskunnallisten seikkojen lisäksi kysymyk
seen ihmisten eloonjäämisestä ja  sen arvosta liittyy myös 
yksilöpsykologisia ja  moraalisia ulottuvuuksia. Näitä tarkastel
laan seuraavassa, kokoelman päättävässä kirjoituksessa.

Kaikki ihmiset ovat kuolevaisia. Monissa uskonnoissa ja joissa
kin filosofisissa järjestelmissä tämä väistämätön totuus on 
korotettu opinkappaleen asemaan, toisissa taas se on jätetty 
kokonaan vaille huomiota. Oman vuosisatamme sekulaareissa 
eettisissä teorioissa, eksistentialismia lukuunottamatta, kuolemaa 
on pidetty lähinnä vain inhimillisten kokemusten päätepisteenä, 
jolla ei ole kovin suurta merkitystä toiminnan tai sen säätelyn 
kannalta. Moderneissa länsimaissa elämän rajallisuus on useim
miten pyritty sivuuttamaan, kätkemään ja unohtamaan. Mutta 
koska kuolema odottaa ennemmin tai myöhemmin jokaista 
ihmistä, kaikkien moraalioppien pitäisi itse asiassa pystyä 
tarjoamaan ainakin alustavia vastauksia tärkeimpiin kuolemaa ja 
sen lähestymistä koskeviin kysymyksiin. Kuinka ihmisten tulisi 
suhtautua kuolemaansa? Miten heidän pitäisi reagoida tietoon 
omasta kohtalokkaasta sairaudestaan? Mitä moraalisen yksilön
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tulisi ajatella, tuntea ja tehdä kohdatakseen oikein rajallisuutensa 
ja kuolemansa?

Tarkastelemme seuraavassa vastauksia näihin kysymyksiin 
individualistisen, yksilönvapautta korostavan ja mahdollisimman 
monen ihmisen hyvinvointia tavoittelevan etiikan näkökulmasta. 
Esittämämme huomiot ihmisten reaktioista perustuvat kokonaan 
omiin intuitioihimme ja mielikuvitukseemme, eivät tunnettuihin 
eivätkä tuntemattomiin psykologian tai sosiologian teorioihin. 
Käyttämämme lähestymistapa on siis puhtaasti spekulatiivinen.

Miten ihmiset reagoivat tietoon omasta kuolemastaan?

Jokainen ihminen suhtautuu kuolemaan omalla yksilöllisellä 
tavallaan. Mutta olosuhteiden mukaan tavallisimmat reaktiot 
voidaan jakaa neljään ryhmään.

Koska kaikki ihmiset ovat kuolevaisia, kuka tahansa voi 
milloin tahansa tulla tietoiseksi omasta lopullisesta kohtalostaan. 
Jotkut eksistentialistit ovat tehneet tästä oivalluksesta filosofian
sa kulmakiven, mutta muuten moderniin länsimaiseen elämänta
paan näyttää kuuluvan olennaisena osana kuoleman unohtami
nen. Omaa rajallisuutta koskevien ajatusten torjuminen voikin 
auttaa ihmisiä elämään huolettomina suurimman osan elämäs
tään, mutta toisaalta se tekee monille vaikeaksi sairauden ja 
kuoleman kohtaamisen, kun sitä ei voida enää väistää.

Ennenaikaisilta sairauksilta ja onnettomuuksilta sääs
tyneetkin ihmiset joutuvat tiedostamaan oman rajallisuutensa 
viimeistään silloin, kun heidän henkinen ja ruumiillinen suori
tuskykynsä alkaa vanhuuden myötä heiketä. Pitkän elämän 
eläneet ihmiset suhtautuvat usein ajatukseen omasta kuolemas
taan rauhallisesti ja pyrkivät tarjoamaan lohtua jälkeen jäävil
lekin. Mutta näin ei suinkaan käy aina — pelko ja katkeruus
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ovat nekin yleisiä reaktioita vanhuuden mukanaan tuomaan 
kuoleman läheisyyteen.

Monet ihmiset joutuvat tiedostamaan rajallisuutensa hy
vinkin nuorina äkillisen sairauden tai onnettomuuden takia. 
Useimmat ihmiset ovat tällaiseen tilanteeseen joutuessaan aluksi 
yllättyneitä ja hämmentyneitä, toivuttuaan ensijärkytyksestä 
tyytymättömiä kohtaloonsa. Poikkeuksiakin on -  jotkut pysty
vät suhtautumaan terveytensä menetykseen ja kuoleman lähei
syyteen levollisesti ja ilman katkeruutta.

Diagnoosimenetelmien kehitys on viime aikoina tehnyt 
mahdolliseksi sen, että ihmiset voivat kuulla itseään uhkaavasta 
sairaudesta jo vuosia ennen ensimmäisten oireiden ilmenemistä. 
Esimerkiksi immuunikadon aiheuttava virus voidaan tunnistaa 
uhrin elimistöstä jo muutaman viikon kuluttua tartunnasta, 
vaikka taudin vakavammat oireet antavatkin odottaa itseään 
vuosien ajan. Valmisteilla oleva ihmisen geenien kartoitus 
puolestaan mahdollistaa lukemattomien perinnöllisten taudinai
heuttajien löytämisen jopa yksilöiltä, jotka eivät todennäköisesti 
koskaan tule sairastumaan todettuun tautiin. Reaktiot tällaisiin 
piileviin sairauksiin vaihtelevat huomattavasti sen mukaan, mikä 
taudin ennuste on ja kuinka pitkälle se on ehtinyt edetä.

Tieto taudin syntymekanismista vaikuttaa usein siihen, ketä 
tai mitä yksilöt ovat taipuvaisia syyttämään kohtalostaan. Perin
nöllisten tautien kantajat sysäävät luontevimmin vastuun van
hemmilleen, kun taas elämäntapoihin liittyvät vaivat herättävät 
yleensä eniten itsesyytöksiä. Kun taudin syntyperää ei tunneta, 
ihmisillä on tapana kirota kohtaloaan ja huonoa onneaan.

Vallitsevien olosuhteiden, iän ja yleisen terveydentilan 
vaikutus ihmisten reaktioihin näyttää olevan huomattava, mutta 
ei suinkaan ratkaiseva. Esimerkiksi mitä vanhemmiksi ihmiset 
ovat ehtineet elää, sitä rauhallisemmin he todennäköisesti suh
tautuvat tietoon kohtalokkaasta sairaudesta. Mutta koska tähän
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sääntöön, ja kaikkiin muihinkin vastaaviin sääntöihin, on ole
massa lukematon määrä poikkeuksia, yksilöiden asennoitumista 
omaan rajallisuuteensa on mahdotonta ennustaa varmasti vain 
ulkoisten, objektiivisesti mitattavissa olevien seikkojen perus
teella.

Käsitteellisiä reunaehtoja ihmisten reaktioille

Ihmisten erilaisia reaktioita sairauteensa ja kuolemaansa voidaan 
juutalais-kristillisissä länsimaissa käsitteellisesti luokitella kah
den, yksilön omakuvaan liittyvän subjektiivisen tekijän mukaan. 
Nämä tekijät ovat uskonnollinen vakaumus ja henkilön oma 
käsitys siitä, kuinka kokonainen, täysi tai täydellinen hänen jo 
eletty elämänsä on ollut.

Kristillisen ja juutalaisen kulttuurin hengellisenä ytimenä on 
usko siihen, että maailmankaikkeuden tapahtumia ohjaa ihmisten 
uiko- ja yläpuolella toimiva persoonallinen, kaikkivoipa ja 
hyväntahtoinen voima, Jumala. Tämän voiman olemassaolo ja 
jatkuva vaikutus maailmassa takaa toisaalta sen, että jokaisella 
maallisella ihmiselämällä on säädetty mittansa ja merkityksensä, 
ja toisaalta sen, että kunkin yksilön elämä jatkuu maallisen 
kuoleman jälkeenkin. Näiden opinkappaleiden valossa uskovien 
juutalaisten tai kristittyjen ei pitäisi ainakaan ensiyllätyksen 
jälkeen reagoida kovin kielteisesti tietoon maanpäällisestä kohta
lostaan. Kiitollisuuden elämän lahjasta pitäisi voittaa ne häm
mentyneet tunteet, joita kuolevaisuutemme voi meissä heik
koutemme takia ymmärrettävästi aiheuttaa.

Vaikka käytämme tässä yhteydessä sanaa »pitäisi», emme 
tarkoita, että uskossaan vahvoilla kristityillä ja juutalaisilla olisi 
jokin erityinen laillinen tai moraalinen velvollisuus hyväksyä 
kohtalonsa nurkumatta. Väitteemme liittyy ensi sijassa ihmisten
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itsestään antamien kuvausten käsitteelliseen totuuteen. Yksilöä, 
joka niskoittelee kohtuuttomasti sairautta ja kuolemaa vastaan, 
ei voida hahmottamamme luokituksen puitteissa lukea va
kaumuksellisten uskovien joukkoon, koska tämän ryhmän 
ominaisuuksiin kuuluu jo määritelmällisesti usko maailman ja 
elämän perimmäiseen merkityksellisyyteen ja hyvyyteen. Us
konnollisena itseään pitävän niskoittelijan reaktioita on tarkastel
tava samassa luokassa kuin ateisteiksi tai agnostikoiksi tunnus
tautuvien asenteita.

Uskontoon turvautumattomat henkilöt, jotka ovat oman 
käsityksensä mukaan jo ehtineet elää hyvän ja täyden elämän, 
voivat suhtautua tietoon uhkaavasta sairaudesta ja kuolemasta 
varsin tyynesti. Elämänkerroista ja kaunokirjallisuudesta löytyy 
monia esimerkkejä ihmisistä, jotka ovat asennoituneet kuole
maan kuin pitkälle matkalle lähtöön — rauhallisina ja valmistau
tuneina, vaikkakin samalla haikeina kotiin jäävien ystävien ja 
omaisten takia. Tätä joukkoa koskee luokituksemme mukaan 
sama käsitteellinen rajoitus kuin uskonnollisiakin yksilöitä. 
Henkilöt, jotka aidosti katsovat eläneensä hyvän, täyden ja 
kokonaisen elämän, eivät voi vakavasti ryhtyä kapinoimaan 
kohtaloaan vastaan sairauden tai lähestyvän kuoleman yllättäes
sä.

Hahmottamamme mallin mukaan aito katkeruus sairautta ja 
kuolemaa kohtaan on käsitteellisesti oikeutettua vain niille 
yksilöille, jotka eivät usko hyväntahtoisen, kaikkivoivan Ju
malan olemassaoloon ja jotka eivät ole omasta mielestään vielä 
eläneet täyttä, kokonaista elämää. Tällainen reaktio on hyvin 
ymmärrettävä silloin, kun sairaus tai kuoleman läheisyys yllättä
vät ihmisen nuorena, ennen kuin hän on ehtinyt saavuttaa 
kaikkia niitä asioita, joiden saavuttamista elämän aikana tavalli
sesti pidetään luonnollisena. Kielteistä asennetta voidaan pitää 
asianmukaisena myös silloin, kun muut ihmiset — esimerkiksi
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kuolevan omaiset — joutuvat kärsimään äkillisestä poismenosta. 
Vähemmän ymmärrettävää, joskin yleistä, on sekin, että yksilöt 
eivät edes pitkään ja onnellisina elettyään osaa ajatella aikansa 
tulleen, vaan pitävät vastoin luonnon järjestystä oikeutenaan elää 
ikuisesti.

Miten ihmisten pitäisi reagoida tietoon lähestyvästä kuole
masta?

Kun siirrytään ihmisten tavanomaisimpien reaktioiden kuvaa
misesta ja luokittelusta aidosti normatiiviselle alueelle, ensim
mäinen kysymys on, kuinka yksilön pitäisi suhtautua tietoon 
omasta kohtalostaan. Mitä hänen tulisi ajatella, tuntea ja tehdä, 
kun hän saa vaikkapa kuulla kantavansa tautia, joka on toistai
seksi oireeton mutta joka todennäköisesti lyhentää hänen elä
määnsä vuosilla, jopa vuosikymmenillä? Useimpien ensireaktio 
tällaiseen tietoon on kielteinen ja välttelevä, mutta kuinka siihen 
pitäisi suhtautua alkuhämmennyksen jälkeen? Jotkut uskovat, 
että yksilöillä on oikeus olla tietämättä terveydentilastaan, 
mikäli sen paljastaminen voisi aiheuttaa heille mielipahaa, 
tuskaa ja ahdistusta. Toisten mielestä taas autonomisilla yksilöil
lä on velvollisuus tietää itseään koskevista asioista. Uskoaksem
me jälkimmäisen kannan puolustukseksi voidaan esittää tässä 
yhteydessä joitakin hyviä prudentiaalisia ja moraalisia peruste
luita.

Prudentiaaliselta kannalta tarkasteltuna on selvää, että tietoa 
voidaan käyttää edistämään henkilön omaa pitkän aikavälin 
emä. Tieto omasta terveydentilasta auttaa yksilöä tekemään 
järkeviä hoitoa ja elämäntapaa koskevia valintoja. Toinen mer
kittävä, joskin vähemmän konkreettinen etu on se, että tilansa 
tuntevat ihmiset pystyvät tekemään toteuttamiskelpoisempia



317

elämänsuunnitelmia kuin tietämättöminä pysyneet. Mikäli yksi
löllä on vähemmän kuin vuosi elinaikaa, hänen ei kannata 
vakavasti suunnitella lähtevänsä pitkälle matkalle kahden vuoden 
kuluttua. Mikäli taas on asioita, jotka henkilö on aina halunnut 
tehdä tai kokea, tieto sairaudesta voi olla hyvä yllyke toimia 
halujen mukaan niin kauan kuin se on mahdollista.

Tietoisuus omasta terveydentilasta voi olla hyvästä paitsi 
prudentiaaliselta myös moraaliselta kannalta. Vahingon aiheut
tamista ja sallimista toisille ihmisille pidetään yleisesti pahek
suttavana asiana, ja oman sairauden tunteminen estää usein 
yksilöitä vahingoittamasta muita. Tiedon hyväätekevä vaikutus 
on ilmeisin silloin, kun kyseessä on tarttuva tai perinnöllinen 
tauti, jonka leviämistä muihin ihmisiin sairauden uhrit voivat 
itse rajoittaa. Mutta koska ihmisten kohtalot ja elämänsuunni- 
telmat ovat usein monin muinkin tavoin kietoutuneet toisiinsa, 
yhden henkilön autonomisten ja informoitujen päätösten vai
kutukset toisten hyvinvointiin ulottuvat paljon laajemmallekin.

Vaikka ihmisten »pitäisi» niin prudentiaalisesti kuin mo- 
raalisestikin ajatellen ymmärtää omaa tilaansa koskevan tiedon 
siunauksellisuus, tämän pitämisen aste riippuu paljolti vallitse
vista olosuhteista. Mitä lähempänä sairaus ja kuolema ovat, sitä 
välttämättömämpää autonominen, informoitu päätöksenteko on 
yksilön oman hyvinvoinnin kannalta. Mikäli henkilöllä on vain 
muutama kuukausi elinaikaa, hänen prudentiaalinen velvollisuu
tensa tietää tilastaan on lähes ehdoton. Mutta tilanne on toinen, 
kun sairauden ja kuoleman uhka on kaukaisempi. Koska esimer
kiksi perinnöllisten tautien kantajat voivat elää vuosikymmeniä, 
jopa koko elämänsä, kokematta itse taudin aiheuttamia vaivoja, 
heidän velvollisuuttaan tietää tilastaan voidaan tukea korkeintaan 
muita koskevilla, moraalisilla perusteilla.

Ihmisten mahdollinen velvollisuus tuntea oma tilansa on 
luonteeltaan prudentiaalinen tai yksilömoraalinen, eikä sen
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noudattamista voida muutoin kuin poikkeustapauksissa säätää 
laillisesti pakolliseksi. Kyseessä on kyllä aito ja yksilöä 
useimmiten henkilökohtaisesti sitova prima facie-velvollisuus, 
mutta vallitsevat yhteiskunnalliset ja poliittiset olot ovat usein 
sellaiset, että velvollisuuden täyttämisestä koituisi henkilölle 
itselleen tai hänen omaisilleen tai läheisilleen kohtuutonta vahin
koa.

Miten ihmisten pitäisi reagoida kuoleman lähestyessä?

Vaikka yksilöitä ei voida oikeutetusti pakottaa tietämään ter
veydentilansa muutoksista, tuhannet ihmiset saavat joka päivä 
tahtoen tai tahtomattaan kuulla kohtalokkaasta sairaudestaan ja 
lähestyvästä kuolemastaan. Seuraava kysymys onkin, kuinka 
heidän pitäisi suhtautua siihen tosiasiaan, että he tulevat menet
tämään terveytensä tai henkensä aiemmin kuin olivat odottaneet? 
Mitä heidän pitäisi tehdä omalle elämälleen ja kuinka heidän 
tulisi käyttäytyä toisia kohtaan?

Mikäli huomautuksemme informoidun päätöksenteon hyö
dyllisyydestä pitävät paikkansa, ihmisten pitäisi heti pahimmasta 
yllätyksestä toivuttuaan pyrkiä järjestämään arvonsa ja elämän- 
suunnitelmansa uudelleen saamansa tiedon mukaisesti. Monissa 
tapauksissa he voisivat näin sekä pidentää elämäänsä että paran
taa sen laatua, joten prudentiaaliset seikat puhuvat varsin selväs
ti ratkaisun puolesta. Moraalisesti ajatellen yksilöiden tulisi 
sairauden ja kuoleman yllättäessä myös tehdä parhaansa läheis
tensä ja omaistensa, erityisesti alaikäisten lastensa ja työelämän 
ulkopuolelle jääneiden puolisoidensa hyvinvoinnin turvaamisek
si.

Kohtalokkaan taudin yllättämät henkilöt syyttävät usein 
itseään tai muita onnettomasta tilastaan. Mikäli he ovat ym-
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mättäneet oikein tautinsa luonteen ja vallitsevat olosuhteet, 
heidän syytöksensä ovat usein oikeutettuja, mutta niiden esit
tämisestä ei tavallisesti ole suurtakaan hyötyä. Kulkutaudin uhri 
voi tietenkin väittää, että taudista ennen häntä kärsineet ovat 
huolimattomuudellaan tai pahantahtoisuudellaan altistaneet 
hänetkin tartunnalle, mutta väite on harvoin totuudenmukainen. 
Sitä paitsi syytösten kierre on loputon, koska taudin aiemmat 
uhrit voivat vuorostaan syyllistää omat tartuttajansa ja nämä 
omansa. Elämäntapoihin liittyvän taudin saanut voi puolestaan 
syyttää sairaudestaan itseään, mutta tästä on hyvin harvoin 
hyötyä sen paremmin hänelle itselleen kuin muillekaan.

Poliittisten ja hallinnollisten päätösten tekijät ovat monesti 
ainakin osavastuussa siitä, että kohtalokkaat taudit ja onnetto
muudet ovat päässeet tai pääsevät yleistymään maailmassa. 
Samat päättäjät voivat vielä pahentaa tilannetta pitämällä yllä 
epäoikeudenmukaisia yhteiskunnallisia ja taloudellisia järjeste
lyitä ja vaikeuttamalla näin uhrien asemaa entisestään. Tällai
sissa tapauksissa onnettomuuden tai taudin lyömillä on moraa
linen velvollisuus tehdä vallitsevat vääryydet tiettäviksi ja 
vastustaa niitä. Mutta tämä velvollisuus ei tietenkään kuulu vain 
niille, jotka ovat joutuneet kärsimään huonoista päätöksistä — 
jokaisen säädyllisen kansalaisen pitäisi pyrkiä syrjäyttämään 
turhia kärsimyksiä aiheuttavat tai sallivat vallanpitäjät.

Nekin onnettomuuksien ja sairauksien uhrit, jotka eivät 
syytä tilastaan itseään tai muita, voivat olla katkeria kohtalos
taan. Mikäli he eivät ole ehdottomasti sitoutuneet ajatukseen 
hyvänsuovasta ja kaikkivoipaisesta Jumalasta, ja mikäli heidän 
elämänsä ei ole ollut kokonainen ja täysi, heidän katkeruutensa 
on käsitteellisesti oikeutettua. Oma etu ja moraali sanelevat 
kuitenkin tiettyjä rajoja sille, kuinka tätä tunnetta saa tai pitäisi 
ulkoisesti ilmentää. Erityisesti itsemurhaa harkitessaan henkilön 
tulisi ottaa huomioon ainakin seuraavat tekijät. Ensinnäkin,
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vaikka autonomisilla yksilöillä on halutessaan prudentiaalinen 
oikeus lopettaa elämänsä, tämä on totta vain, jos valinta on 
vapaa, itsenäinen ja asianmukaisen tiedon valossa tehty. Toisek
si, itsemurha ei välttämättä ole moraalisesti oikea ratkaisu, 
mikäli sen vahingolliset seuraukset jäävät muiden kannettaviksi. 
Ja vielä kolmanneksi, rationaalisen itsemurhan tekijöiden pitäisi 
myös varmistaa, ettei heidän päätöksensä toimi huonona esi
merkkinä sellaisille ihmisille, jotka eivät pysty riittävän hyvin 
arvioimaan tekojensa seurauksia.

Kaikkien näiden kielteisten ja kriittisten vaatimusten lisäksi 
sairauksien ja onnettomuuksien uhreilta voidaan moraalisesti 
odottaa myös erityistä apua ja tukea muille, jotka ovat heidän 
kanssaan samanlaisessa tilanteessa. Omien kokemustensa ansios
ta he nimittäin tuntevat parhaiten kohtalokumppaniensa tarpeet. 
Mutta tämän velvollisuuden voimakkuus vaihtelee tilanteen 
mukaan, eikä sen toteuttamista voida missään tapauksessa 
laillisesti edellyttää. Kaiken lisäksi sairaiden ja onnettomuuden 
uhrien auttamista voidaan yhtä hyvin vaatia niiltäkin, jotka ovat 
toistaiseksi välttyneet taudeilta ja vaivoilta.
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