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Terveydenhuollossa käytetään potilaiden kohdalla erilaisia hoitolinjauksia. Yksi tällaisista linjauk-
sista on elvytyskielto, joka laaditaan joko lääkärin toimesta tai potilaan omasta toiveesta. Elvytys-
kielto on silloin aiheellinen, kun potilaan sairaus on edennyt siihen tilaan, että painelupuhallusel-
vytyksestä olisi todennäköisesti enemmän haittaa kuin hyötyä.  
 
Opinnäytetyömme on kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Kirjallisuuskatsaus on hyvä työkalu koota 
tietoa jo olemassa olevista tutkimuksista. Haimme tietoa elvytyskiellosta ja eettisistä haasteista 
elvytyskieltopotilaan hoitotyössä. Tavoitteenamme oli saada selville, miten elvytyskielto vaikuttaa 
muuhun hoitoon potilaan kohdalla.  
 
Tutkimustuloksia hakiessamme käyttämiämme tietokantoja olivat Ebsco CINAHL, Ebsco Acade-
mic Search Elite, PubMed, Wiley Online Library, Medic ja Elsevier. Tutkimukset valittiin sisäänot-
to- ja poissulkukriteerien perusteella, joiden myötä kirjallisuuskatsaukseen valittiin 6 tutkimusta.  
 
Laajoja tutkimuskokonaisuuksia aiheeseen liittyen oli vain muutama viimeisten 25 vuoden ajalta. 
Opinnäytetyöhömme valituista tutkimuksista selvisi, että DNR -päätös aiheuttaa eettisiä haasteita 
potilaan hoitotyössä. Hoitajien ja lääkereiden asenteissa ja toimintatavoissa havaittiin eroja, kun 
hoidettavaksi tuli DNR-potilas. Jopa niinkin kärjistettyjä tilanteita on, että lääkäri kieltäytyi puhu-
masta potilaan kanssa elvytyksestä, koska koki sen itselleen epämukavaksi. Kävi myös ilmi, että 
DNR -potilaiden hoito rajoittui lähinnä fyysisten tarpeiden täyttämiseen ja hoitamiseen. Henkistä 
puolta ei niinkään huomioitu. Tutkimuksista kävi ilmi, että hoitohenkilökunta kaipaisi lisää koulu-
tusta, tiedottamista ja tutkittua tietoa kuolevan potilaan hoidosta. Hoitotyön eettisistä haasteista ja 
DNR-päätöksestä puhuttaessa suurimmat haasteet liittyivät tiedottamiseen ja päätöksentekoon.  
 
Nykypäivän hoitotyö on näyttöön perustuvaa toimintaa ja jotta DNR -potilaan hoito voisi olla laa-
dukkaampaa, täytyisi aihetta ehdottomasti tutkia enemmän.  
 
 
 
 

Asiasanat: Elvytyskielto, etiikka, hoitotyö, elvytys, DNR-päätös  
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In healthcare, there are various nursing policies being used with patients. One of these policies is 
Do Not Resuscitate – order. DNR order is compiled by the doctors orders or by the patients own 
wish. DNR order is legitimate when the patients condition has progressed into a situation where 
CPR would more likely cause more harm than good.  
 
Our thesis is a narrative literature review, for it is a great tool for gathering information from al-
ready existing researches. We searched information about DNR order and ethical challenges 
concerning the nursing of a DNR patient. Our goal was to find out how the DNR order affects the 
patients nursing in general.  
 
The databases used on our thesis were Ebsco CINAHL, Ebsco Academic Search Elite, PubMed, 
Wiley Online Library, Medic and Elsevier. The researches were chosen based on intake- and 
exlusion criteria, and 6 researches were chosen for this literature review.  
 
There were only a few comprehensive studies on the subject from over the last 25 years. From 
the researches chosen for our thesis, it was found out that the DNR order causes ethical chal-
lenges in nursing care of the patient. There were differences observed in the attitudes and course 
of action amongst doctors and nurses when they faced a DNR – patient. There were exarcebated 
situations where the doctor refused to talk about resuscitation with the patient because he felt the 
situation uncomfortable for himself. It was revealed that the nursing of the DNR patients was lim-
ited mainly to fulfilling and taking care of their physical needs, with no attention paid to the mental 
health. It turned out from the researches that the nursing staff would like to have more education 
and information from studies regarding the nursing of a dying patient. The greatest challenges 
concerning the ethical challenges in nursing and the DNR order were related to informing and 
decision-making.  
 
Modern day nursing is evidence-based performance, and for increasing the quality of the nursing 
of DNR – patients we would need more studies on the subject. 
 
 
 
 

Keywords: DNR, ethics, nursing, resuscitation,  
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1 JOHDANTO  

Elvyttämättäjättämispäätös (DNR-päätös) on lääketieteellisin perustein annettava potilaan hoi-

toon liittyvä päätös. Päätös tehdään siinä vaiheessa, kun potilaan tila ei todennäköisesti palautui-

si elvytyksen jälkeen hänen perussairautensa vaikeudesta johtuen. (Laine 2015, viitattu 

19.3.2018.) Elvyttämättäjättäminen ei kuitenkaan tarkoita, etteikö potilasta hoidettaisi (Ufema, J. 

2003, viitattu 20.3.2018).  

 

Hoitotyössä etiikka ohjaa hoitajan työtä. Perustana hoitotyön etiikalle ovat sairauden parantami-

nen, kärsimyksen lievittäminen ja ihmisarvoisen kuoleman mahdollistaminen. Samalla kun etiikka 

antaa ohjeistusta ja oikeaa suuntaa hoitotyölle, asettaa se myös haasteita hoitotyön toteuttami-

selle. (Sairaanhoitajat, viitattu 12.5.2018.) Etiikalla on suuri rooli DNR-potilaan hoidon joka vai-

heessa: päätöksenteosta hoidon viimeisin hetkiin saakka. Tämä kirjallisuuskatsaus paneutuu 

nimenomaan eettisiin haasteisiin DNR-päätöksen jälkeisessä potilashoidossa.  

 

Opinnäytetyömme on kuvaileva kirjallisuuskatsaus, jonka tavoitteena on kirjallisuutta ja eri lähtei-

tä käyttäen selvittää millaisia ongelmia ja eettisiä haasteita potilaan hoidossa ilmenee, kun DNR-

päätös on tehty.  

 

Valitsimme opinnäytetyömme aiheeksi hoitotyön eettiset haasteet DNR-päätöksen jälkeisessä 

hoidossa. Aiheen valintaan vaikutti oma mielenkiintomme aihetta kohtaan. Kävi myös ilmi, että 

kyseisestä aiheesta on vain vähän tietoa hajanaisesti eri lähteissä ja aiemmin tehtyjä kirjallisuus-

katsauksia emme valitsemastamme aiheesta onnistuneet löytämään. 
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2 DNR- PÄÄTÖS JA ETIIKKA 

Terveydenhuollossa potilaiden kohdalla voidaan käyttää erilaisia hoitolinjauksia. Jokaisen poti-

laan hoidon linjaus määräytyy hänen yksilöllisten hoidon tarpeiden mukaan, ja sen mukaan, mihin 

sairauden suhteen on realistista pyrkiä. Tämän tarkoituksena on taata potilaalle omien arvojensa 

ja toiveidensa mukainen paras mahdollinen hoito, jossa on huomioitu myös lääketieteellinen puo-

li. Hoitolinjaus sisältää hoitolupauksen, joka tarkoittaa hyvän hoidon tarjoamista, sekä hoidon 

rajaaminen, jolloin vältetään hyödyttömiä tai kärsimystä lisääviä toimenpiteitä ja hoitoja. (Lehto 

2015, 11—12.) Hoitolinjaus määritellään aina yhdessä potilaan, ja tarvittaessa omaisten kanssa. 

Keskustelussa tulee huomioida potilaan omat tarpeet, ja hänellä tulee olla oikeus tietää hoidos-

taan ja sen perusteista. (Käypä hoito 2018, viitattu 13.5.2018.) Eettisiä haasteita muodostuu 

usein silloin, kun asiakkaalla ja hoitajalla on erilainen näkemys siitä, mikä olisi parasta hoitoa 

asiakkaalle (ETENE 2011). 

2.1 DNR-päätös  

DNR-päätös tarkoittaa elvyttämättäjättämispäätöstä. DNR-päätös tulee englannin kielen sanoista 

Do Not Resuscitate, eli suomennettuna älkää elvyttäkö. Toinen käyttökelpoinen lyhenne on 

DNAR, joka tulee sanoista Do Not Attempt Resuscitation, eli älkää yrittäkö elvyttää. Suomen 

kielessä on käytössä myös ER-päätös (ei resuskitoida) ja toisinaan tavattavissa on myös EIE-

päätös (ei elvytetä). Elvyttämättäjättämispäätöksen myötä potilaan painelupuhalluselvytyksestä 

pidättäydytään silloin, kun se ei enää hyödytä potilasta. (Laine 2015, viitattu 19.3.2018.) Vaikka 

potilaalla on elvytyskielto, hänen muu hoitonsa jatkuu aktiivisena. (Niemi-Murola & Pöyhiä, viitattu 

12.5.2018.) 

 

DNR-päätöksen tekee joko potilas itse, tai hoitava lääkäri lääketieteellisin perustein. Lääketieteel-

listä rajausta käytetään, kun potilaan kokonaistilanne on jo niin huono, että hoidoilla ei voida pa-

rantaa hänen sairauksiaan ja hoidot pitkittävät potilaan kärsimystä. Tässä vaiheessa potilaan 

perussairaudet ovat jo niin vaikeita, ettei niiden etenemistä voida estää. Päätös kirjataan potilaan 

tietoihin. Potilaan omat tahdonilmaisut ovat yleensä juurikin hoitoa rajaavia. Toisinaan voi kuiten-

kin käydä niin, että potilas on eri mieltä lääketieteellisestä DNR-päätöksestä. Tällöin tilanteesta 

tulee eettisesti ongelmallinen, sillä DNR-päätös on välttämätön, mutta myös potilaan itsemää-
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räämisoikeutta ja tahdon ilmaisua pitäisi pystyä kunnioittamaan. Aina potilaan oma tahto ja hy-

vän, laadukkaan hoidon periaatteet eivät kohtaa. (ETENE 2011.) Myös laissa on määritelty poti-

laan itsemääräämisoikeus, joka tarkoittaa sitä, että potilaalla on oikeus tulla hoidetuksi yhteisym-

märryksessä hoitohenkilökunnan kanssa (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992). Poti-

laan kieltäytyessä itse tietyistä hoitotoimenpiteistä, hänen tahtoaan tulee kunnioittaa ja tarjota 

muuta lääketieteellisesti hyväksyttyä hoitoa. Hoidon rajauksen tarkoituksena on säilyttää potilaan 

viimeiset elinajat laadukkaina. Hoidon rajaus ei kuitenkaan aina tarkoita automaattisesti saatto-

hoitoa tai palliatiivista hoitoa. Nuorten ja aikuisten kohdalla hoidon rajaus voi tarkoittaa juurikin 

pelkkää elvytyskieltoa. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli potilaan perussairaus johtaa äkillisesti 

elottomuuteen, häntä ei elvytetä. (Virkkunen 2015, 608—609.)  

2.2 Elvytys   

Elvytyksellä tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla elottoman ihmisen elintoiminnot turvataan ja ylläpide-

tään. Elvytys aloitetaan, kun ihminen ei ole heräteltävissä eikä hengitä. Sykkeen tunnustelu voi 

monesti olla hankalaa, jonka vuoksi tähän ei kannattaisi tuhlata liikaa aikaa. (Nurmi & Castrén 

2014, viitattu 13.3.2018.) Jos potilaalle on määrätty DNR-päätös, häntä ei elvytetä lainkaan. Jois-

sakin tilanteissa, riippuen yksilöstä, tämä tuottaa eettisen haasteen hoitohenkilökunnalle. Etenkin 

nuorten potilaiden elvyttämättä jättäminen voi tuntua useasta hoitajasta moraalisesti väärältä.  

 

Paikalle ensimmäisenä saapuvan henkilön tulisi todeta elottomuus, avata elottoman hengitystiet 

ja aloittaa painelupuhalluselvytys, jossa painellaan ensin rintakehältä 30 kertaa ja sitten puhalle-

taan kaksi kertaa suun kautta keuhkoihin happea. Myös lisäavun hälyttäminen on ensisijaisen 

tärkeää. (Käypä hoito 2016, viitattu 12.5.2018.) Jos paikanpäältä löytyy defibrillaattori, se kytke-

tään potilaaseen. Defibrillaattorilla johdetaan lyhyt ja voimakas sähkövirta sydämeen elektrodien 

avulla. Mikäli laite on puoliautomaattinen, se analysoi rytmin automaattisesti ja arvioi sähkövirran 

iskemisen tarpeen. Defibrillaattorin ohjeita tulee kuunnella ja totella. Mikäli kyseessä on manuaa-

linen defibrillaattori, tulisi paikalla olevien ihmisten osata analysoida rytmi itse ja iskeä sähkövirtaa 

tarvittaessa. Defibrilloitavia rytmejä ovat kammiovärinä tai kammiotakykardia. Jos elvytettävällä 

on rytminä asystole tai sykkeetön rytmi, painelua tulee jatkaa, kunnes saadaan defibrilloitava 

rytmi, tai elvytys lopetetaan. Iskujen jälkeen painelupuhalluselvytystä jatketaan välittömästi kah-

den minuutin ajan, jonka jälkeen rytmi jälleen tarkistetaan ja isketään tarvittaessa uudelleen. 

(Nurmi & Castrén 2014, viitattu 13.3.2018.) 
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2.3 Etiikka 

Etiikalla tarkoitetaan tieteen alaa, joka tutkii moraalia, eli sitä mikä on hyvää ja pahaa, oikeaa ja 

väärää. Etiikka muuttuu ja kehittyy ihmiskunnan kasvun ja muovautumisen mukana. Etiikan pe-

rustana toimivat erilaiset eettiset arvot, jotka ilmaisevat, mihin on hyvä pyrkiä ja mitä on hyvä 

toteuttaa, sekä mitä on hyvä välttää. Sairaanhoitajan on ymmärrettävä mm. ihmisarvon, oikeu-

denmukaisuuden, yhdenvertaisuuden ja kunnioituksen merkitykset hoitotyössä. (ETENE 2011.) 

Sairaanhoitajan etiikkaan kuuluu kyky ymmärtää, mitä kyseiset arvot tarkoittavat kussakin tilan-

teessa, jotta hän voisi antaa eettisesti hyvää hoitoa potilaalle. Eettisesti haastavissa tilanteissa 

sairaanhoitajan tulee tuntea etiikkaa koskevaa teoriatietoa, jotta hän kykenee tilanteessa toimi-

maan moraalisesti oikein ja ammatillisesti. Jokainen hoitoalan työntekijä tulee todennäköisesti 

jossakin vaiheessa uraansa kokemaan eettisiä haasteita. Eettiset haasteet johtuvat usein siitä, 

että arvot, periaatteet ja tavoitteet ovat ristiriidassa toistensa kanssa, jolloin tilanteeseen on vai-

kea löytää hyvä toimintavaihtoehto. (Sarvimäki & Stenbock-Hult 2009, 34—39; 86—87; 178—

182.) 

 

Hoitotyössä lääkäreillä ja hoitajilla on työn tukena eettiset ohjeet, jotka työn perustana ohjaavat 

heitä käytännön toiminnassa. Eettisten ohjeiden noudattaminen näkyy myötätuntona ja empatia-

na potilaita kohtaan, sekä nöyryytenä elämän suurien kysymysten äärellä. Hoitotyön etiikassa 

peruslähtökohtia ovat sairauden parantaminen, kärsimyksen lievittäminen ja ihmisarvoisen kuo-

leman mahdollistaminen (ETENE 2001). Etiikka antaa myös mahdollisuuden yhdessä elämänko-

kemuksen kanssa arvioida omaa toimintaa kriittisesti ja monipuolisesti. Ammattietiikalla tarkoite-

taan hoitotyöntekijöiden velvollisuutta ylläpitää omaa ammattitaitoaan, sekä velvollisuutta kunni-

oittaa asiakkaiden ihmisarvoa ja itsemääräämisoikeutta. (Nuutinen 2014, viitattu 13.3.2018.) 
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3 TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITTEET JA TUTKIMUSKYSYMYS 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvailevan kirjallisuuskatsauksen avulla koota tietoa poti-

laan hoitotyön erilaisista eettisistä haasteista DNR-päätöksen jälkeen. Ensisijaisena tavoitteena 

oli tuoda tietoutta hoitotyön ammattilaisille, jotka työskentelevät DNR-päätöksen tehneiden poti-

laiden parissa.  

 

Kirjallisuuskatsauksemme tutkimuskysymys oli: 

Millaisia haasteita liittyy potilaan hoitotyöhön DNR-päätöksen jälkeen? 
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4 TUTKIMUSMETODOLOGIA 

4.1 Kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

Opinnäytetyömme mukailee systemaattista kirjallisuuskatsausta. Kuvailevan kirjallisuuskatsauk-

sen tekoprosessin vaiheet ovat aiheen rajaaminen, hakusanojen päättäminen, aineiston keräämi-

nen, aineiston analysoiminen ja raportin kirjoittaminen. Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen 

avulla tiivistetään aiempien tutkimusten olennaista sisältöä, ja tuodaan esiin aikaisempien tutki-

musten puutteet ja uudet tutkimustarpeet. (Salminen 2011, viitattu 13.5.2018.)  

 

Kirjallisuuskatsaus on hyvä tapa syventää tietoa asiasta, josta on jo olemassa olevaa tutkittua 

tietoa. Kirjallisuuskatsauksella saadaan aikaseksi hyvä teoriapohja ja sen avulla voidaan tuoda 

esiin aikaisempien tutkimuksien tuloksia. (Turun yliopisto, viitattu 12.5.2018.) 

 

Kirjallisuuskatsauksessamme hyödynnämme aikaisempia tutkimuksia ja teorioita aiheesta, 

teemme aineiston keruuta ja määrittelemme käsitteitä. Ennen varsinaisen opinnäytetyön tekemis-

tä on tärkeää tehdä ensin tutkimuksen viitekehys, toisin sanoen suunnitelma, jonka jälkeen mm. 

aineiston keruun voi aloittaa. Teoriatiedon hyödyntäminen tarkoittaa aikaisemman tiedon uudel-

leen rakentamista ja soveltamista. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 316.) 

 

Kirjallisuuskatsaus kehittää teoreettista näkemystä ja käsitteistöä. Kirjallisuuskatsauksella on 

merkittävä rooli tunnistettaessa ongelmia ja ristiriitaisuuksia valitussa aihealueessa. Kirjallisuus-

katsauksella voidaan lähestyä vain yhtä tieteenalaa tai sitten katsaus voi olla poikkitieteellinen, 

jolloin halutaan eri tieteenalojen näkökulmasta kattava kuvaus. Kirjallisuuskatsausta tehdessä on 

siis tärkeä ymmärtää katsauksen tarkoitus (Axelin, Stolt & Suhonen 2016, 7).  

4.2 Aineisto 

Käytimme materiaalin etsimiseen Medic-, PubMed-, Ebsco CINAHL-, EBSCO Academic Search 

Elite-, Wiley-, Elsewier- tietokantoja, sekä manuaalista hakua. Käyttämämme tietokannat ovat 

ammattikorkeakoulun opiskelijatunnuksilla käytettäessä ilmaisia. Valitsemistamme tietokannoista 
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löytyy hoito- ja lääketieteellisiä julkaisuja aiheeseemme liittyen. Etsiessämme eri tietokannoista 

tutkimuksia käyttämämme hakusanat olivat  

etiikka, DNR-päätös, elvytys, hoitotyö, ethics, resuscitation, nursing, dnr, cpr, do not re-

suscitate.  

4.3 Sisäänotto- ja poissulkukriteerit 

Laadimme sisäänotto- ja poissulkukriteerit, joiden mukaan valitsimme kirjallisuuskatsaukseemme 

tutkimukset. Taulukossa 1 on kuvattuna tutkimuksien sisäänotto- ja poissulkukriteerit.  

 

TAULUKKO 1 Tutkimusten sisäänotto- ja poissulkukriteerit 

Sisäänottokriteerit Poissulkukriteerit 

Tutkimukset, jotka käsittelevät hoitotyön eettisiä 

haasteita DNR-päätöksen jälkeen. 

Tutkimukset, jotka eivät liity aiheeseen. 

Tutkimus on saatavilla suomen- tai englanninkieli-

senä. 

Tutkimus ei ole saatavilla suomen- tai englannin-

kielisenä. 

Tutkimuksesta on saatavilla ilmainen, kokonainen 

teksti. 

Tutkimus on maksullinen. 

Tutkimus on julkaistu vertaisarvioidussa tieteelli-

sessä julkaisussa. 

Artikkelia ei ole julkaistu vertaisarvioidussa tieteel-

lisessä julkaisussa. 

Määrälliset ja laadulliset alkuperäiset tutkimukset.  

Vuoden 1993 jälkeen julkaistut tutkimukset. Tutkimus on yli 25 vuotta vanha. 

4.4 Analysointi ja raportointi 

 Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa kerätyn aineiston analysointitapa on nimensä mukaisesti 

johdonmukainen sekä kuvaileva ytimekäs yleiskatsaus aiheeseen. Tässä kirjallisuuskatsaustyy-

pissä kerätty aineisto ei käy läpi mitään tiettyä systemaattista seulaa, vaan oleelliset asiat poimi-

taan ylös vapaamuotoista kaavaketta käyttäen. (Salminen, viitattu 3.6.2018.) 

 

Kun olimme tehneet haut eri tietokantoihin, arvioimme hakutulokset sisäänotto- ja poissulkukritee-

rien mukaisesti otsikko-, abstrakti- ja sisältötasolla. Hakutuloksista teimme taulukon, jossa näky-

vät valitut tutkimukset. 
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4.5 Opinnäytetyön aikataulu ja resurssit 

Opinnäytetyön aiheen etsiminen ja valitseminen tapahtuivat syksyllä 2017. Selasimme useita eri 

aihevaihtoehtoja ja keskustelimme keskenämme mielenkiintoisista aiheista. Aihe valittiin vuoden-

vaihteessa. Tavoitteenamme oli saada tutkimussuunnitelma valmiiksi kevätlukukaudella 2018, ja 

opinnäytetyötämme työstimme suunnitelman valmistumisesta alkaen. Aikataulujen viivästymisen 

vuoksi uutena tavoitteenamme oli saada opinnäytetyömme valmiiksi syyslukukaudella 2018. Vi-

rallinen päivä opinnäytetyömme valmistumiselle on 27.11.2018 

 

Opinnäytetyöstämme ei koitunut kuluja. Sisäänottokriteeriemme mukaisesti aineistoksi valitse-

mamme tutkimukset olivat ilmaisia. Opinnäytetyöstämme ei aiheutunut kuluja Oulun ammattikor-

keakoululle. Laadimme kuitenkin kustannusarvion, jossa opinnäytetyön kustannuksiin kuuluivat 

oppilaiden ja opettajien työtunneista tulevat kustannukset. Kustannusarviossa käytimme opetta-

jien tuntipalkkana hintaa 45€/h opettajaa kohden ja opiskelijoiden tuntipalkkana hintaa 10€/h 

opiskelijaa kohden. Opinnäytetyö on laajuudeltaan 15 opintopistettä, ja yksi opintopiste vastaa 27 

tuntia opiskelijan työtä. Opinnäytetyön kokonaistuntimäärä on siis 405 tuntia yhtä opiskelijaa koh-

den.  

 

 Tunnit Tuntipalkka Kokonaiskustannus 

Opiskelijat 3 * 405h = 1215h 10€/h 12 150€ 

Opettajat 2 * 6h = 12h 45€/h 540€ 

 

Opinnäytetyömme arvioiduksi kokonaiskustannukseksi näillä arvoilla muodostui 12 690€. 
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5 HAUN TOTEUTUS JA PROSESSI  

Tutkimuksemme tarkoituksena oli kuvailevan kirjallisuuskatsauksen avulla koota tietoa potilaan 

hoitotyön erilaisista eettisistä haasteista DNR-päätöksen jälkeen. Tavoitteena oli tuoda aiheesta 

tietoutta DNR-päätöksen tehneiden potilaiden parissa työskenteleville hoitotyön ammattilaisille. 

 

Kirjallisuuskatsauksen tutkimukset haettiin tietokannoista, jotka ovat ilmaisena ammattikorkea-

koulun käytössä lisenssin kautta. Haut toteutettiin Ebsco CINAHL-, Ebsco Academic Search Elite-

, PubMed-, Wiley Online Library-, Medic- ja Elsevier- tietokannoista. Teimme kaikista käytös-

sämme olleista hakusanoista yhden hakufraasin, jota toistimme kaikissa eri tietokannoissa. Haku-

fraasi määriteltiin yhdistämällä hakusanat elvytyskielto, resuscit* or “do not resuscitate” or cpr or 

dnr, etiikka, ethic* ja hoitotyö, nurs*. Tiedonhaussa saimme apua Oulun ammattikorkeakoulun 

kirjastoinformaatikolta. Käyttämistämme tietokannoista valitsimme kirjallisuuskatsaukseemme ne 

tutkimukset, jotka vastasivat asettamiamme sisäänotto- ja poissulkukriteerejä. Jaoimme jokaiselle 

tekijälle omat tehtävät hakuprosessissa. Kaksi teki haut tietokannoissa ja kävivät läpi hakutulok-

set otsikkotasolla. Yhdelle jäi tehtäväksi käydä tulokset läpi abstraktien perusteella ja rajata pois 

ylimääräiset tekstit. Lopuksi vielä kävimme yhdessä läpi kaikki abstraktien perusteella valittujen 

tekstien sisällöt ja rajasimme vielä tuloksia.  

 

Asettamamme sisäänotto- ja poissulkukriteerit perustuivat tutkimuskysymykseen, ja muihin kritee-

reihin, jotka katsaukseen otettavalle aineistolle oli asetettu. Emme rajanneet hakutuloksia vain 

äidinkieleemme, sillä suurin osa tutkimuksista oli kansainvälisiä, ja tällöin ne olisivat karsiutuneet 

jo haun ensimmäisessä vaiheessa. Katsaukseemme valikoidut tutkimukset olivat englannin kieli-

siä lukuun ottamatta yhtä. 

 

Katsaukseemme valitsimme vuosien 1993-2018 välillä julkaistuja tutkimuksia. Valitsimme aika-

haarukaksi näin pitkän välin, koska tuoreita tutkimuksia aiheestamme ei löytynyt tarpeeksi katta-

vasti. Mikäli olisimme valinneet tiukemman aikarajan sisäänottokriteeriksi, hakutuloksista olisi 

karsiutunut relevantteja tutkimuksia. 
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TAULUKKO 2 Tietokantahakujen hakusanat 

Tietokanta Hakusanat 

CINAHL resuscit* OR ”do not resusci-

tate” OR cpr OR dnr AND 

ethic* AND nurs* 

Academic resuscit* OR ”do not resusci-

tate” OR cpr OR dnr AND 

ethic* AND nurs* 

PubMed resuscit* OR ”do not resusci-

tate” OR cpr OR dnr AND 

ethic* AND nurs* 

Medic elvyt* OR "ei elvytetä" OR ER 

päätös OR EIE AND et* OR eet* 

AND hoi* 

Wiley Online Library resuscit* OR ”do not resusci-

tate” OR cpr OR dnr AND 

ethic* AND nurs* 

Elsevier resuscit* OR ”do not resusci-

tate” OR cpr OR dnr AND 

ethic* AND nurs* 

 

Hakutuloksia eri tietokannoista saimme yhteensä 581 tutkimusta. Ensimmäisessä vaiheessa 

karsimme hakutuloksista ne tutkimukset, joista ei ollut saatavilla ilmaista kokotekstiä ja jotka eivät 

otsikon perusteella täsmänneet tutkimuskysymykseemme. Ensimmäisen karsinnan jälkeen tulok-

sia jäi 53 tutkimusta. Seuraavaksi luimme otsikon perusteella hyväksyttyjen tutkimuksien abstrak-

tit, ja karsimme pois ne tutkimukset, jotka abstraktin perusteella eivät vastanneet tutkimuskysy-

mykseemme. Tämän karsinnan jälkeen hakutuloksia jäi 21. Näistä jäljelle jääneistä tutkimuksista 

valitsimme laadun perusteella kirjallisuuskatsaukseemme lopulta kuusi tutkimusta.  Laadukkaita 

tutkimuksia olivat sellaiset, jotka vastaavat tutkimuskysymykseemme, täyttävät sisäänottokritee-

rimme ja ovat alkuperäistutkimuksia.  
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6 KIRJALLISUUSKATSAUKSEN TULOKSET 

Kirjallisuuskatsaukseemme valitsemistamme seitsemästä tutkimuksesta kaksi oli tehty Ruotsissa 

(Löfmark & Nilstun 1997 & 1998), yksi Suomessa (Sarivaara, Lämsä & Seppälä 2018), yksi Aust-

raliassa (Olver & Eliott 2007), yksi Yhdysvalloissa (Sulmacy, Dwyer, & Marx 1996) ja yksi Iso-

Britanniassa (Moffat, Skinner & Fritz 2016). Kohderyhmänä olivat DNR-päätöksen saaneet poti-

laat (Olver & Eliott 2008, Sulmasy, Dwyer & Marx (1996) sekä heidän hoitahenkilökunta (Löfmark 

& Nilstun 1997, Lörmark & Nilstun 1998, Sulmacy, Dwyer & Marx 1996, Sarivaara, Lämsä & Sep-

pälä 2018, Fritz, Moffat & Skinner 2016.) Valitsemistamme tutkimuksista viisi oli kvantitatiivisia ja 

yksi vinjettitutkimus. Tutkimuksien otoskoko vaihteli yhdeksästä kolmeensataan haastateltavaan.  

 

6.1 DNR -päätös 

Tutkimuskysymyksemme käsiteli sitä, millaisia eettisiä haasteita liittyy potilaan hoitotyöhön elvy-

tyskieltopäätöksen jälkeen. Elvytyskieltopäätöksellä tarkoitetaan pidättäytymistä kardiopulmonaa-

lisesta elvytyksestä. Lääketieteellisen määritelmän mukaan tällöin ei suoriteta toimenpiteitä sy-

dämen tai hengityksen uudelleenkäynnistämiseksi. Elvytyskieltopäätöksen tekee yleensä lääkäri 

yhdessä potilaan kanssa, vaikkakin toisinaan elvytyskieltopäätös voidaan tehdä kuulematta poti-

lasta, esimerkiksi tilanteissa, joissa potilas ei ole enää tietoinen omasta elämästään ja kardiopul-

monaalinen elvytys olisi vain väistämättömän kuoleman lykkäämistä. (Olver & Eliott 2008, viitattu 

3.11.2018.) 

6.2 Eettiset haasteet  

Löfmark ja Nilstunin (1997) tutkimuksessa tutkittiin eettisiä seurauksia liittyen potilaan tiedottami-

seen elvytyskieltopäätöksestä. Tutkimukseen osallistui 10% satunnaisotanta ruotsalaisen sy-

dänyhdistyksen jäsenistä. Tutkimukseen osallistuneista 104 oli lääkäreitä ja 196 sairaanhoitajia. 

Tutkimuksen tuloksista selvisi, että eettisenä ongelmana nähtiin potilaan tiedottamatta jättäminen 

ja ulkopuolelle jättäminen tehtäessä elvytyskieltopäätöstä. Suurimmassa osassa vastauksista 

ilmeni, että elvytyskieltopäätöksestä ei keskusteltu potilaan kanssa, eikä hänellä ollut mahdolli-

suutta osallistua keskusteluun. Sairaanhoitajien vastauksista ilmeni, että heidän mielestään poti-
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laalle olisi täytynyt suoda mahdollisuus osallistua keskusteluun ja päätöksentekoon. Tutkimuksen 

mukaan vain 33% oikeustoimikelpoisista potilaista keskusteli DNR -päätöksestä lääkärin kanssa, 

yleensä keskustelu käytiin potilaan aloitteesta. 53% tutkimukseen vastanneista koki, että DNR -

päätöksestä tulisi keskustella potilaan kanssa. Kolmannes vastanneista uskoi olevan potilaita, 

jotka halusivat tietoa DNR -päätöksestä saamatta sitä. Toisen tutkimuksen mukaan 93% lääkä-

reistä uskoi potilaiden haluavan osallistua elvytyskieltopäätöksen tekemiseen, mutta vain 10% 

potilaista pääsi osallistumaan päätöksentekoon. (Löfmark & Nilstun 1997, viitattu 4.11.2018.) 

 

Löfmark & Nilstunin tutkimuksessa suurimpana syynä tiedonannon välttämiseen annettiin se, ettei 

potilaalle haluttu luoda tuskaa ja ahdistusta kertomalla DNR -päätöksestä. Eräässä tutkimukses-

sa 30% lääkäreistä koki epämiellyttävänä keskustella elvytyksestä potilaan kanssa. 270 iäkkäältä 

potilaalta kysyttiin, kokivatko he järkyttävänä vastata kysymyksiin elvytyksestä, ja heistä yksikään 

ei kokenut. Toisaalta tutkimuksen mukaan kaikki potilaat eivät halunneet keskustella elvytyksestä. 

(Löfmark & Nilstun 1997, viitattu 4.11.2018.) 

 

Sulmasy, Dwyer ja Marx (1996) tutkivat, miten osaston ja potilaskohtauksen kirjaukset vaikuttavat 

hoidon laatuun DNR-päätöksen saaneiden potilaiden kohdalla.  Tutkimukseen osallistui 19 poti-

lasta ja 57 hoitajaa. Potilaille oli tehty DNR-päätös 2-5 vuorokautta ennen tutkimusta. 79% poti-

laista oli miehiä ja kaikkien vastanneiden potilaiden kesken 68% sairasti syöpää sekä 26% 

AIDS:ia. Tutkimuksessa haluttiin keskittyä mm. siihen, kuinka hyvin muita rinnakkaishoitoja järjes-

tettiin potilaille, joille oli määrätty DNR-päätös. Rinnakkaishoidoilla tarkoitetaan 10 eri hoitomene-

telmää; intubaatio, dialyysi, verivalmisteet, antibiootit, verenpainelääkkeet, kipulääkkeet, kotiutus, 

henkinen hoito sekä suonensisäinen ravitsemus ja nesteytys. Kirjausten perusteella kivunlievitys-

tä ja sedaatiota toteutettiin eniten, mutta muut hoidot DNR-potilaan kohdalla jäivät vähemmäksi, 

ja henkistä puolta hoidettiin vähiten. Vain joka kolmannen potilaan kohdalla kirjauksissa oli määri-

telty, että DNR-päätös tarkoittaa myös Ei-intuboida -päätöstä ja vain 1/19 potilaan kirjauksissa oli 

tarkka kopio toimintaohjeista. Tutkimuksen mukaan 56% potilaista oli jätetty huomioimatta DNR-

päätöstä tehdessä. Kuitenkin kysyttäessä 58% potilaista oli keskustellut asiasta lääkärin kanssa. 

Tutkimuksen mukaan lääkärit kiinnittivät enemmän huomiota rinnakkaishoitoihin kuin muut hoi-

toon osallistuvat. Tämä johtunee siitä, että lääkärit halusivat hoitaa potilaita intensiivisemmin kuin 

muut. Tämä aiheuttaa myös ristiriitaa ja väärinymmärrystä hoitohenkilökunnan välillä. Rinnak-

kaishoidoista puhutaan potilaan kanssa keskimäärin 35% kerroista (lääkärien mukaan 37% ja 

potilaiden mukaan 32%). Potilaista 47% haluaisi kuulla asiasta yksityiskohtaisemmin, mutta saa-

vat harvoin mahdollisuuksia. (Sulmasy, Dwyer & Marx 1996, viitattu 14.11.2018.) 
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6.3 Lääkäreiden ja hoitajien asenteet 

Löfmark ja Nilstunin (1998) tuoreemmassa tutkimuksessa tutkittiin lääkäreiden ja hoitajien asen-

teita koskien potilaan ja omaisten tiedottamista DNR -päätöksestä. Tutkimuksen tuloksista selvi-

ää, että osallistuneista 97% olivat sitä mieltä, että oikeustoimikelvottoman potilaan omaisia tulisi 

tiedottaa DNR -päätöksestä, mikäli he kysyvät tietoa, ja 67% uskoi, että omaisia tulisi tiedottaa, 

vaikka he eivät kysyisikään tietoa. 61% vastanneista oli sitä mieltä, että oikeustoimikelpoiselle 

potilaalle tulisi DNR -päätöksestä puhua ensin, ja potilas saisi itse päättää kertooko päätöksestä 

omaisilleen. Eettiseksi ongelmaksi muodostuu tiedottaminen, sillä hoitajat näkevät, että potilaalla 

on oikeus tietää omasta terveydestään ja siihen liittyvistä päätöksistä, mutta toisaalta potilasta ei 

haluta vahingoittaa tai aiheuttaa hänelle ahdistusta ja pelkoa. (Löfmark & Nilstun 1998, viitattu 

5.11.2018.) Eettiset ohjeet suosittelevat rehellistä vastaamista potilaan kysymyksiin, mutta ohjeet 

eivät tarjoa apua tilanteissa, joissa kysymyksiä ei esitetä (Löfmark & Nilstun 1998, viitattu 

5.11.2018).  

 

Iso-Britanniassa toteutettiin vuonna 2014 Moffatin, Skinnerin ja Fritzin toimesta satunnaistettu 

vinjettitutkimus. Tutkimuksessa luotiin hypoteettinen tilanne, jossa 75-vuotiaalla naisella on vasta 

diagnosoitu syöpä, hyvä yleistila, mutta hänelle kehittyy sepsis. Tästä potilaasta tehtiin vielä kol-

me skenaariota; yhdessä ryhmässä potilaalla oli tehty DNR-päätös, toisessa ryhmässä potilaalla 

oli käytössä UFTO (The Universal Form of Treatment Options) ja kolmannessa ryhmässä poti-

laalla ei ollut minkäänlaisia hoitopäätöksiä. Tarkoituksena oli tutkia vaikuttaako potilaan DNR-

päätös hoitajan toimiin ja päätöksentekoon ja jos vaikuttaa, niin miten. Tuloksia tarkastelemalla 

huomattiin, että hoitajaryhmä, joiden potilaalla oli DNR-päätös, eivät ryhtyneet kovinkaan radikaa-

leihin hoitotoimiin potilaan tilan huonontuessa. Hypoteettisessa potilastilanteessa tarkasteltiin 

seurannan lisäämistä, hoidon aloittamista/toteuttamista, potilaan mukavuustilaa ja hoitajan kyn-

nystä konsultoida lääkäriä. Potilaan mukavuustilaa mitattaessa näiden kolmen ryhmän välillä ei 

ollut huomattavia eroja. Mutta muiden tilojen vertailussa UFTO- ja ei-hoitopäätöstä -ryhmissä 

ryhdyttiin paljon aktiivisimpiin hoitomuotoihin kuin DNR -ryhmässä. Myös kardiopulmonaalisen 

elvytyksen aloittamista vertailtiin ryhmien kesken. Huomiota herättävä havainto oli se, että DNR-

ryhmän sisällä hoitajien kesken oli eroavaisuuksia siinä, aloittaisiko ventiloimaan potilasta. Moni 

kertoi myös mielipiteensä, että haluaisi aloittaa PPE:n, vaikka se olisi vastoin potilaan hoitotahtoa. 

(Moffat, Skinner & Fritz 2016, viitattu 13.11.2018.) 
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Sarivaaran, Lämsän & Seppälän (2018) teemahaastattelulla toteutetussa tutkimuksessa tutkittiin, 

minkälainen paikka terveyskeskuksen vuodeosasto on kuolevalle potilaalle. Yhdeksän hoitajaa 

kahdeksasta eri terveyskeskuksen vuodeosastolta osallistuivat tutkimuksen haastatteluun. Tutki-

muksessa kävi ilmi, että puutteet tilallisissa, ajallisissa ja toiminnallisissa rakenteissa heikentävät 

huomattavasti kuolevan potilaan hoitoa. Tuloksissa korostui se, että kuolevan potilaan hoito rajoit-

tuu paljolti fyysiseen hoitamiseen, vaikka potilas kaipaisi enemmän henkistä läsnäoloa ja psyyk-

kistä tukea. Hoitajat tiedostavat tämän ja tutkimuksen mukaan he potevat siitä huonoa omaatun-

toa. (Sarivaara, Lämsä & Seppälä 2018, viitattu 5.11.2018.) 

6.4 Potilaiden näkökulma 

Useimmat DNR -päätöstä koskevat tutkimukset ovat tehty ennemmin lääketieteen kuin potilaan 

näkökulmaa tutkien. Joitain laadullisia tutkimuksia on olemassa, mutta kuolevaa potilasta ei ole 

otettu huomioon. Olver & Eliottin (2008) tutkimuksessa haastateltiin 28 syöpäpotilasta, joiden 

odotettiin kuolevan kolmen kuukauden sisällä. Tutkimuksessa tarkasteltiin potilaiden näkökulmaa 

siitä, kenen pitäisi osallistua DNR -päätöksen tekemiseen, miten DNR -päätös tulisi ajoittaa sekä 

miten DNR -päätökset tulisi kirjata. Tutkimuksessa ilmeni potilaiden olevan pääpiirteittäin sitä 

mieltä, ettei yksi toimintatapa sovi kaikille potilaille, vaan yksilöllisyys tulee ottaa huomioon DNR -

päätöstä tehtäessä. (Olver & Eliott 2008, viitattu 5.11.2018.) 

 

Ruotsissa DNR -päätös tehdään useimmiten ilman potilaan osallistumista päätöksentekoon. Poti-

lasta harvoin konsultoidaan elvytyksestä, vaikka potilas olisi oikeustoimikelpoinen. Syyksi potilaan 

ulkoistamiseen omasta DNR -päätöksestä keskusteluun nimettiin se, että kuolemaan liittyvistä 

asioista keskustelu koettiin hankalana, koska potilaille pelättiin aiheutuvan mielipahaa. Eräässä 

tutkimuksessa mainittiin, etteivät potilaat kuitenkaan olleet ahdistuneita keskustellessaan elvytyk-

sestä. (Löfmark & Nilstun 1998, viitattu 5.11.2018.) 
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7 POHDINTA 

7.1  Tutkimustulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

Toteutimme opinnäytetyön kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, joka mukailee systemaattista 

kirjallisuuskatsausta. Tutkimuskysymyksemme kautta haimme vastauksia siihen, millaisia eettisiä 

haasteita liittyy hoitotyöhön DNR -päätöksen jälkeen. Kuvailevaan kirjallisuuskatsaukseemme 

valikoitui eri tietokannoista kuusi tutkimusta, joista viisi oli ulkomaalaisten ja yksi suomalaisten 

tutkijoiden julkaisemia tutkimuksia.  

 

Tutkimustulosten mukaan DNR-päätös aiheuttaa paljon eettisiä kysymyksiä. Päätöksenteossa 

prosentuaalisesti suurin osa ajattelee, että potilaalla on oikeus saada informaatiota häntä koske-

vista päätöksistä, mutta toisaalta ajatellaan myös niin, ettei potilasta haluta vahingoittaa tiedolla. 

Asiasta keskustelu potilaan ja omaisten kanssa koetaan epämiellyttäväksi ja yksilöllisyyden huo-

mioiminen hoidossa on usein hankalaa.  (Löfmark & Nilstun 1997 & 1998, viitattu 13.11.2018.) 

 

DNR-päätöksen saaneiden potilaiden hoito on usein fyysisiin oireisiin keskittynyttä, ja henkisen 

hoidon tarve jää usein vähemmälle huomiolle. Lääkärien ja hoitajien asenteissa näkyykin tämä. 

Osa sanoo tiedostavansa sen ja kokevansa siitä huonoa omatuntoa. Kuitenkin pelkkien fyysisten 

tarpeiden täyttämistä selitetään usein tila- ja resurssipulalla (Sarivaara, Lämsä & Seppälä, viitattu 

13.11.2018). 

 

DNR-päätös vaikuttaa myös siihen, kuinka radikaalisti fyysisiä oireita hoidetaan. DNR-päätöksen 

saaneiden potilaiden seurantaa lisätään harvemmin ja uusien hoitojen aloittamista vältetään. 

Kuitenkin elvytyskieltopotilaan mukavuustilaan panostetaan. Nykypäivänä DNR-päätös ja sen 

sisältämät tarkoitukset ovat edelleen huomattavasti väärinymmärrettyjä. Sairaanhoitaja on usein 

tärkeimmässä roolissa siinä, kuinka intensiivistä hoitoa potilaat saavat, mutta hoitajan näkökul-

maa myös laiminlyödään usein. (Moffat, Skinner & Fritz 2016, viitattu 13.11.2018.) 

 

Käytyämme läpi valitsemiemme tutkimusten tuloksia, teimme johtopäätöksen, että eettisiä haas-

teita DNR -päätöksen tehneiden potilaiden hoitotyössä tulisi tutkia lisää, sillä laajaa aineistoa 

valitsemastamme aiheesta emme löytäneet. Hoitotyön kehittyessä jatkuvasti myös uutta tutkittua 
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tietoa tulisi saada. Jouduimme laajentamaan tutkimuksien aikaikkunaa, sillä tuoreita tutkimuksia 

emme kirjallisuuskatsaukseemme onnistuneet löytämään. Puhuttaessa hoitotyön eettisyydestä ja 

DNR -päätöksestä suurimmat haasteet liittyivät päätöksentekoon, tiedottamiseen ja kirjaamiseen. 

Tutkimuksista kävi myös ilmi, että hoitohenkilökunta kaipaisi lisää koulutusta liittyen kuolevan 

potilaan kanssa kommunikointiin, kuuntelemiseen, läsnäoloon ja potilaan elämän viime hetkien 

henkiseen tukemiseen.  

7.2 Eettisyys ja luotettavuus 

Tieteellisen tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus saavutetaan noudattamalla hyvän tieteellisen 

käytännön edellyttämiä tapoja. Hyvän tieteellisen käytännön keskeisiin toimintatapoihin kuuluvat 

muiden muassa rehellisyys ja huolellisuus, tarvittavien tutkimuslupien hankkiminen, muiden tutki-

joiden tekemän työn kunnioittaminen heidän julkaisuihin asianmukaisesti viittaamalla, sekä tie-

teellisen tutkimuksen kriteerien mukaisen tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmien so-

veltaminen. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, viitattu 13.5.2018.)  

 

Kirjallisuuskatsauksestamme saimme eettisen ja luotettavan noudattamalla Tutkimuseettisen 

neuvottelukunnan hyvän tieteellisen käytännön keskeisiä toimintatapoja. Valitsimme kirjallisuus-

katsaukseemme tunnetuista ja luotettavista lähteistä aineiston, joka myös lisäsi eettisyyttä ja 

luotettavuutta. Aineistoa hakiessamme valitsimme mukaan otettavat tutkimukset käyttäen laatimi-

amme sisäänotto- ja poissulkukriteereitä. Apua tiedonhakuun saimme Oulun ammattikorkeakou-

lun kirjastoinformaatikolta, jotta pystyimme hyödyntämään laajemmin tietokantoja. 

 

Pyrimme luomaan eettisen ja luotettavan kirjallisuuskatsauksen, mutta opinnäytetyömme luotet-

tavuuteen heikentävästi vaikutti se, että käytössämme ei ollut kaikki aiheestamme tehdyt tutki-

mukset, vaan ainoastaan Oulun ammattikorkeakoulun lisenssillä toimivista tietokannoista löytyvät 

tutkimukset ja tutkimukset, jotka ovat saatavilla ilmaisina kokoteksteinä joko suomeksi tai englan-

niksi. Käytössämme ei siis ollut kaikki aiheesta tehdyt tutkimukset. Toinen opinnäytetyömme luo-

tettavuuteen heikentävästi vaikuttanut asia oli se, että valitsemastamme aiheesta löytyi vain niu-

kasti aikaisempia tutkimuksia käyttämistämme tietokannoista. 
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7.3 Opinnäytetyö prosessina 

Opinnäytetyön tekeminen on opettanut meille runsaasti tutkimusosaamista. Kirjallisuuskatsausta 

tehdessä olemme oppineet tiedonhakua ja tietokantojen hyödyntämistä etsiessämme erilaisia 

tutkimuksia materiaaliksemme. Tiedonhaun myötä useiden suomalaisten ja kansainvälisten tieto-

kantojen käyttö on alkanut luonnistumaan paremmin ja jatkossa osaamme varmasti käyttää niitä 

paremmin. Tiedonhaun taitoa ja erilaisia tietokantoja voimme hyödyntää jatkossa myös työelä-

mässä. Kirjallisuuskatsauksen tekemisen myötä olemme myös oppineet arvioimaan, jäsentä-

mään ja kokoamaan tietoa.  

 

Ennen opinnäytetyön aloitusta olimme sitä mieltä, että kyseisestä aiheesta ei ole tarpeeksi tutki-

muksia eikä selkeitä ohjeita. Työskentelyn myötä huomasimme, että asia on juuri näin, vaikka 

työskentelemme DNR-päätösten parissa usein. Aiheeseen lisättynä eettisyys tuo oman lisähaas-

teen tutkimuksille, eikä elvytyskieltopotilaan hoitoon ole varmasti vain yhtä suurta oikeaa ratkai-

sua.  

 

Yksi suurimmista haasteista opinnäytetyötä tehdessä oli yhdessä tekemisen aikataulutus, sillä 

jokaisella meistä oli omat kiireensä. Opinnäytetyön valmistumisen aikataulu venyi useaan ottee-

seen juurikin aikataulutuksen vuoksi, mutta lopussa jokainen löysi enemmän vähäistäkin aikaa 

opinnäytetyön tekemiselle. Alkuun myös tutkimusten hakeminen ja löytyneen aineiston niukkuus 

tuottivat haasteita.  
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