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 JOHDANTO 

 

 

Tänä päivänä ihminen pyrkii vaikuttamaan elämänsä vaiheisiin ja kulkuun aiem-

paa enemmän. Elämään puututaan sen alusta alkaen, jo ehkäisyllä voidaan vai-

kuttaa siihen, milloin uusi elämä saa syntyä. Ihmisen määräysvalta omasta ke-

hosta ja elämästä tuntuu yleisen keskustelun ja ilmapiirin myötä olevan yhä tär-

keämpää. Nykylääketieteen keinoin elämää pystytään myös tiettyyn rajaan 

saakka pitkittämään. Tulisiko ihmisen saada enemmän valtaa myös elämän päät-

tymiseen liittyvissä kysymyksissä? Pitäisikö ihmisen saada päättää omasta kuo-

lemastaan? 

 

Hoitotyössä kohdataan ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa. Erityisesti elämän 

vastoinkäymisissä ja haasteissa elämän rajallisuuteen ja lopullisuuteen liittyvät 

kysymykset nousevat usein esiin. Kuolemaan liittyviä pohdintoja on tärkeää osata 

kuunnella, ja niille on annettava tilaa. Potilaan tai asiakkaan kohtaaminen, ter-

veydentilan vaikutuksen näkeminen potilaan tai asiakkaan elämäntilanteessa 

sekä voimavaralähtöisyys ja vuorovaikutus hoitotyössä kuuluvat sairaanhoitajan 

osaamisvaatimuksiin (Eriksson, Korhonen, Merasto & Moisio 2015). Pelkkä sai-

raanhoitajakoulutus ei kuitenkaan anna valmiuksia diakonisen hoitotyön osaami-

seen, mikä on sairaanhoitaja-diakonissan erityisosaamista. Siinä keskeistä on ih-

misen kokonaisvaltainen palveleminen, ihmisarvoisen elämän mahdollistaminen 

sekä toivon välittäminen ja ylläpitäminen. (Myllylä 2004; 55–56, 66.) 

 

Kuoleman, kuolemisen ja kuolemanjälkeisen elämän pohdinnoissa myös eutana-

siakysymys voi tuntua ajankohtaiselta. Eutanasia, eli elämän päättäminen ihmi-

sen omasta pyynnöstä, on viime vuosina puhututtanut suomalaisessa mediassa. 

Toiset pitävät eutanasiaa ihmiselle kuuluvana itsemääräämisoikeutena omasta 

elämästä. Toiset taas ajattelevat eutanasian olevan suoraan rinnastettavissa 

murhaan. Eutanasiakeskusteluun liittyy lukuisia kysymyksiä ja näkökulmia, sillä 

eutanasian haasteet ovat ennen kaikkea eettisiä. Usein kuitenkin mielipiteet eu-

tanasian puolesta tai sitä vastaan ovat ehdottomia, ja tällöin myös ihmisen var-

muus omasta kannastaan on tyypillisesti luja. (Jylhänkangas 2013; 27–28, 115.) 
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Sosiaali- ja terveysalalla työskennellään usein elämän rajapinnoilla, ja siksi euta-

nasiaan liittyvää pohdintaa ja keskustelua on tärkeää herätellä jo opiskeluvai-

heessa. Vaikka oma mielipide olisi selkeä, on tärkeää käydä avointa sekä vuoro-

vaikutteista keskustelua ja pohtia myös vastakkaisia näkökulmia. Näin myös po-

tilaan erilaisten ajatusten kohtaaminen ja ymmärtäminen tulevat mahdolliseksi. 

Tähän tarpeeseen vastataksemme teimme eutanasiasta videon Diakonia-am-

mattikorkeakoulun (myöhemmin Diak) opetuskäyttöön. Videon tavoitteena on, 

että opiskelijoille syntyy käsitys eutanasiasta, sen monimuotoisuudesta ja siihen 

liittyvien kysymysten haastavuudesta. Päätavoitteena on herättää opiskelijoita 

pohtimaan ja ajattelemaan eutanasiaa sekä henkilökohtaisesti että tulevina sosi-

aali- ja terveysalan ammattilaisina. 

 

Haastattelimme videota varten Diakin opiskelijoita. Antamalla äänen opiskelijoille 

pystymme tuomaan esiin heidän ajatuksiaan eutanasiasta. Videon avulla voimme 

herättää keskustelua sekä pohdintaa eutanasiaan ja kuolemaan liittyvissä kysy-

myksissä myös videota myöhemmin katsovien opiskelijoiden parissa. Koulussa 

videon katsomisen jälkeen käydyn avoimen keskustelun pohjalta opiskelijoiden 

voi olla helpompi osallistua yleiseen eutanasiakeskusteluun ja tarttua potilaiden 

ja läheisten kysymyksiin eutanasiaan liittyen. Video ja sen herättämä keskustelu 

auttavat opiskelijoita oman mielipiteen muodostamisessa tai jo olemassa olevan 

mielipiteen uudelleen pohtimisessa. 

  



8 
 

 

 HYVÄ KUOLEMA? 

 

 

2.1 Kuolema 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kuoleman toteamisesta (27/2004) määrit-

telee kuoleman tilaksi, jossa kaikki ihmisen aivotoiminta on lopullisesti päättynyt. 

Jos ihmisen sydän ei enää lyö, kuoleman toteamiseksi tarvitaan lisäksi yksi seu-

raavista tekijöistä: ruumis on tuhoutunut elinkelvottomaksi, toissijaiset kuoleman-

merkit ovat ilmaantuneet tai hengitys ja verenkierto ovat pysähtyneet. Ihminen 

voidaan todeta kuolleeksi myös, kun kaikki hänen aivotoimintansa ovat peruutta-

mattomasti loppuneet, vaikka sydän vielä sykkisikin. Tätä kutsutaan aivokuole-

maksi. 

 

Kuoleman määrittely ei ole yksinkertaista, sillä siihen liittyy muutakin kuin fyysi-

nen ja biologinen ulottuvuus. Ennen lopullista fyysistä kuolemaa ihminen voi olla 

jo sosiaalisesti kuollut. Tällä tarkoitetaan, että ihmisen persoonallisuus häviää 

sairauden tai onnettomuuden myötä, vaikka fyysisesti ihmisen elämää voidaan 

vielä ylläpitää. Myös yksinäisyys liittyy sosiaaliseen kuolemaan. Hoitohenkilökun-

nan on tällöin osattava ylläpitää vuorovaikutusta kuolevan kanssa. Kulttuuri ja 

yhteisöllisyys ovat myös tärkeä osa kuoleman merkitystä. Lisäksi siihen saattaa 

liittyä uskonnollisia rituaaleja. Kuolema on hyvä erottaa kuolemisesta, sillä niiden 

merkitys ei ole sama. Kuolemisella tarkoitetaan koko prosessia, jonka kuolema 

sitten lopettaa. Luonnollisella kuolemalla tarkoitetaan, ettei kuoleman ajankoh-

taan juurikaan pyritä puuttumaan. Siihen liittyy myös eräänlainen alistuminen 

kuoleman edessä; kuolemaa ei voi hallita. (Jylhänkangas 2013; 11–15, 201–203, 

207.) 

 

Toisen maailmansodan jälkeen lääketieteen kehittyessä kuolema medikalisoitui 

vähitellen. Keskeiseksi periaatteeksi tuli kuoleman välttäminen sairauksia paran-

tamalla ja elämää pidentämällä. Kuolema myös institutionalisoitui eli siirtyi koti-

ympäristöstä enemmän laitoksiin ja sairaaloihin. Läheisten sijaan kuolemaa al-

koivat käsitellä aiheen asiantuntijat, kuten lääkärit ja hoitajat. Hoitohenkilökunta 

on usein valmistautunut mahdollisiin kuolemiin, ja näin kuolemista sairaalassa 
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pidetäänkin nykyisin normaalina kuolemisena. Tämä muutos ei ole vastannut tar-

peeseen työstää sairautta, kuolemaa tai kärsimystä yksilöllisestä ja kulttuurisesta 

näkökulmasta. Vähitellen yksilön omaa kuolemaa koskevia toiveita ja itsemää-

räämisoikeutta on alettu ottaa huomioon, minkä seurauksena medikalisoitunut 

kuolema on muuttunut ja palliatiivinen hoito alkanut kehittyä. Tällä hetkellä yh-

teiskunnassa ei jää tarpeeksi tilaa kuolemaan liittyville kysymyksille esimerkiksi 

siksi, että nuoruutta ja terveyttä idealisoidaan ja kuolevia suljetaan yhteisön ulko-

puolelle muun muassa saattohoitokoteihin. (Jylhänkangas 2013; 18–20, 197–

201.) 

 

 

2.2 Palliatiivinen hoito 

 

Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan oireenmukaista hoitoa siinä vaiheessa, kun 

potilaan sairaus on kuolemaan johtava tai henkeä uhkaava. Palliatiivinen hoito ei 

tarkoita hyvän hoidon lopettamista, vaan se on aktiivista ja kokonaisvaltaista po-

tilaan ja omaisten hoitoa. Keskeistä palliatiivisessa hoidossa on potilaan ja 

omaisten elämänlaadun vaaliminen sekä kärsimyksen lievittäminen ja ehkäise-

minen. (Käypä hoito -suositus 2018.) Kärsimyksellä ei tarkoiteta vain fyysistä ki-

pua, vaan merkittävä osa kärsimyksestä on eksistentiaalista. Tällä tarkoitetaan 

ihmisen kokemaa ahdistusta ja pahaa oloa, jolle ei useinkaan ole löydettävissä 

selvää fyysistä, psyykkistä tai ympäristöön liittyvää syytä. Hylätyksi tulemisen ko-

kemus kumpuaa merkityksettömyyden tunteesta, kun ihmisen ahdistus kohdistuu 

koko hänen olemassaoloonsa. Tahto elää vahvistuu, kun ihminen tulee tie-

toiseksi omasta kuolevaisuudestaan esimerkiksi sairauden tai onnettomuuden 

myötä. Samalla myös pelko tuntemattoman edessä voimistuu. (Haho 2017.) 

 

Palliatiivista hoitoa voidaan toteuttaa sairauden kaikissa vaiheissa. Sairauden 

edetessä niin pitkälle, ettei sairauden kulkuun enää juurikaan voida vaikuttaa, 

siirrytään palliatiiviseen hoitolinjaan. Tällöin keskitytään ennen kaikkea potilaan 

elämänlaadun ylläpitämiseen ja kärsimyksen lievittämiseen. (Käypä hoito -suosi-

tus 2018.) Hyvän palliatiivisen hoidon avulla voidaan lievittää sekä potilaan fyy-

sistä että eksistentiaalista kärsimystä. On tärkeää tarjota potilaalle mahdollisuutta 
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pohtia sekä kuolemanjälkeistä että senhetkistä olemistaan. Ammattilaisen tehtä-

vänä on myötäelävän vuorovaikutuksen ja herkkyyden kautta auttaa potilasta löy-

tämään omia voimavarojaan kärsimyksen kestämiseen. (Haho 2017.) 

 

Saattohoito on tärkeä osa palliatiivista hoitoa. Oireenmukainen hoito voi kestää 

vuosia, mutta saattohoito ajoittuu lähelle oletettua kuolemaa ja kestää yleensä 

päiviä tai viikkoja. (Käypä hoito -suositus 2018.) Saattohoidossa pyritään hoita-

maan ja tukemaan yksilöllisesti sekä kuolevaa että hänen läheisiään ja tarjotaan 

heille mahdollisuus valmistautua edessä olevaan kuolemaan. (Valvira i.a.) Hyvin 

suunniteltu saattohoito on myös yksi tapa lievittää potilaan kärsimystä. Tähän voi 

kuulua esimerkiksi potilaan oman tahdon huomioiminen ja hoitopaikan varmista-

minen etukäteen. (Haho 2017.) Saattohoitoon ei kuulu mitään aktiivisia toimia 

kuoleman jouduttamiseksi (Valvira i.a.). 

 

Palliatiivisen hoidossa voidaan käyttää hoitokeinona palliatiivista sedaatiota, 

jossa lääkkein alennetaan potilaan tajunnantasoa oireiden hallitsemiseksi. Sitä 

voidaan esimerkiksi käyttää potilaan kipujen ja kärsimyksen lievittämiseksi silloin, 

kun muut keinot eivät auta. Sedaatio vaatii potilaan suostumuksen. (Jylhänkan-

gas 2013, 31.) Saattohoidon tapaan myöskään sedaatioon ei kuulu kuoleman 

edistäminen. Annettavan rauhoittavan lääkkeen määrä aloitetaan pienestä ja an-

nosta suurennetaan yksilöllisesti kipujen ja halutun sedaation syvyyden mukaan. 

(Käypä hoito -suositus 2018.) 

 

 

2.3 Eutanasia 

 

Eutanasian juuret ulottuvat kauas historiaan, vaikka käsitteen alkuperäinen mer-

kitys eroaakin nykyisestä (Hänninen 2012, 17). Sana eutanasia tulee kreikan kie-

lestä ja merkitsee hyvää kuolemaa (Seppänen & Taipale 2013, 8). Hyvä kuolema 

merkitsi kuolemaa ilman kärsimyksiä (Suomen Lääkäriliitto i.a.). Tämä tarkoitti 

sitä, että ihminen nukahtaa rauhallisesti elämänsä päätteeksi (Hänninen 2012, 

17). Kyse oli luonnollisesta kuolemasta, vaikka kuolevasta huolehdittiin ja häntä 

autettiin kivuttomuuteen (Jylhänkangas 2013, 28). Nykymerkityksessä eutanasi-

alla tarkoitetaan parantumattomasti sairaan tai kestämättömästi kärsivän elämän 
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päättämistä aktiivisesti tämän omasta tahdosta (Hänninen 2012, 17). Eutanasian 

suorittaa lääkäri antamalla tappavan annoksen lääkettä potilaalle, joka on sitä 

pyytänyt (Jylhänkangas 2013, 28). 

 

Nykyisen määritelmän mukaan eutanasian tulisi aina olla vapaaehtoinen. Tämä 

tarkoittaa, että eutanasia on potilaan oma toive. Sen sijaan tahdonvastaisessa 

eutanasiassa potilas ei ole ilmaissut toivettaan. Tahdottomassa eutanasiassa 

taas potilas ei pysty toivettaan välittämään. (Terkamo-Moisio 2013, 4.) Eutana-

siakäsitteen rinnalla puhutaan synonyymeinä usein myös armomurhasta tai ar-

mokuolemasta, joilla halutaan korostaa teon armollisuutta kärsivää kohtaan. Ter-

min kannattajien näkökulmasta armomurhaa perustellaankin nimenomaan kuo-

lemaan liittyvien tuskien välttämisellä. (Grönlund & Huhtinen 2011, 26.) Kuolevaa 

halutaan suojella kivuilta ja muilta fyysisiltä kärsimyksiltä (Jylhänkangas 2013, 

117). Pohjimmiltaan tässä voi olla kyse tarpeesta hallita pelottavana ja torjuttuna 

pidettävää kuolemaa. (Grönlund & Huhtinen 2011, 26). Fyysisen kivun pelko on 

osa kuolemanpelkoa, mutta siihen kuuluu myös pelko siitä, ettei tule kuulluksi. 

Tähän liittyy myös huoli arvokkuuden ja elämänhallinnan menettämisestä, mikä 

aiheuttaa potilaassa eksistentiaalista kärsimystä. (Haho 2017.) 

 

Keskeinen teema eutanasiasta keskusteltaessa on itsemääräämisoikeus. Euta-

nasian kannattajat korostavat ihmisen oikeutta päättää omaa kehoaan koskevista 

asioista, myös kuoleman lähestyessä. (Jylhänkangas 2013, 115.) Potilas itse voi 

kieltäytyä tietyn hoidon aloittamisesta tai jo aloitetun hoidon jatkamisesta (Jylhän-

kangas 2013, 29; Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992/785). Kirjallisen hoi-

totahdon avulla potilasta voidaan hoitaa hänen tahtonsa mukaan tilanteissa, kun 

hän ei enää ole oikeustoimikelpoinen esimerkiksi sairaudestaan johtuen. Hoito-

tahdossa voidaan määritellä tilanteet, joissa elämää hetkellisesti ja keinotekoi-

sesti pidentäviä hoitotoimenpiteitä ei potilaan tahdosta aloiteta. (Terveyden ja hy-

vinvoinnin laitos 2018.) Yksi haaste on se, päteekö potilaan eutanasiapyyntö 

myös äkillisesti muuttuvissa tilanteissa, joissa potilas ei enää pysty ilmaisemaan 

sen hetkistä tahtoaan (Louhiala 2014, 40–41).  

 

Eutanasiakysymys on moniulotteinen ja haastava, kuten seuraavat esimerkit 

osoittavat. On vaikea määritellä sitä, milloin eutanasiaa pyytävän voidaan katsoa 
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olevan oikeustoimikelpoinen. Esimerkiksi pitkäaikaissairas potilas kokee yleensä 

jossakin sairautensa vaiheessa syyllisyyttä ja arvottomuutta. Hän saattaa myös 

kokea olevansa taakkana lähimmäisilleen. Tällöin potilas saattaa herkemmin 

pyytää eutanasiaa. Esimerkiksi loppuvaiheen syöpäpotilaiden depressio nelin-

kertaistaa hollantilaisen tutkimuksen mukaan todennäköisyyden siihen, että poti-

las pyytää eutanasiaa. (Louhiala 2014, 40–41.) Syöpäpotilaan oma tahto vaihte-

lee tutkimuksen mukaan enenevässä määrin syövän edetessä, mikä heikentää 

päätöksentekokykyä myös eutanasiaan liittyvissä kysymyksissä. Potilaan oli vai-

kea tietää omaa tahtoaan, sillä hän oli riippuvaisempi läheisistään ja hoitohenki-

lökunnasta ja oli alttiimpi heidän vaikutukselleen. Tällaisessa tilanteessa potilaan 

autonomian lisääntyminen eutanasian myötä ei ollut positiivinen asia. (Karlsson, 

Milberg & Strang 2011.) 

 

Aikaisemmin on myös puhuttu erikseen aktiivisesta ja passiivisesta eutanasiasta. 

Aktiivisella eutanasialla tarkoitetaan aktiivisia toimia potilaan elämän päättä-

miseksi. Passiivisella eutanasialla sen sijaan tarkoitetaan kuratiivisten eli paran-

tavien hoitojen lopettamista ja saattohoidon aloittamista, jolloin sallitaan potilaan 

luonnollinen kuolema. (Reinikainen 2014, 43.) Kuoleman aiheuttaa passiivisessa 

eutanasiassa pääasiassa potilaan sairaus (Jylhänkangas 2013, 29). Hoitoa ei hy-

vän lääketieteellisen toiminnan varmistamiseksi muuten lopeteta, vaan ainoas-

taan hoidon tavoite muutetaan kuratiivisesta palliatiiviseen (Reinikainen 2014, 

43).  

 

Eutanasiakäsitteen käyttäminen passiivisen eutanasian yhteydessä katsotaan 

ongelmalliseksi ilmaisun kiistanalaisuuden vuoksi. Passiivinen eutanasia vaatii 

aktiivisia toimia, koska siinä tietoisesti päätetään lopettaa elämää pitkittävät hoi-

dot. (Jylhänkangas 2013, 29.) Passiivisessa eutanasiassa myös lääkärin motiivi 

jää epäselväksi, sillä siitä ei voi päätellä, onko lääkärin tavoitteena ollut surmata 

potilas vai lopettaa hyödytön ja potilasta kohtuuttomasti rasittava hoito (Reinikai-

nen 2014, 43). Myös Hänninen (2012, 18) pitää termiä passiivinen eutanasia ris-

tiriitaisena, sillä eutanasia on aina aktiivinen teko. Jonkin potilaalle hyödyllisen 

hoidon antamatta jättäminen tai lopettaminen ei ole eutanasia, vaan laiminlyönti 

tai heitteillejättö. Haasteena aktiivisen ja passiivisen eutanasian käsitteissä on 

myös niiden välisen rajan epäselvyys (Jylhänkangas 2013, 29). 
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Eutanasiasta puhuttaessa usein myös itsemurhan teema nousee esiin (Jylhän-

kangas 2013, 161). Lääkäriavusteisella itsemurhalla tarkoitetaan, että lääkäri 

mahdollistaa potilaalle sellaiset olosuhteet, joissa hän voi itse päättää elämänsä 

(Terkamo-Moisio 2013; 1, 4–6).  Lääkäri voi esimerkiksi määrätä potilaalle lääk-

keen sellaisella annostuksella, että potilas menehtyy siihen. Lääkäri jättää sitten 

lääkkeen potilaan ulottuville potilaan itse otettavaksi. Lääkäriavusteinen itse-

murha on aina lääkärin harkittua toimintaa potilaan aloitteesta, jonka tavoitteena 

on, samoin kuin eutanasiassa, surmata potilas. (Reinikainen 2014, 45.) Tämä 

tulee erottaa epäsuoran eutanasian käsitteestä, jolla tarkoitetaan, että potilas me-

nehtyy esimerkiksi liian suuren kipulääkeannoksen myötä tarkoituksetta (Ter-

kamo-Moisio 2013, 4). 

 

 

2.4 Eutanasia maailmalla 

 

Lähes jokaisessa maailman valtiossa vapaaehtoinen eutanasia ja avustettu itse-

murha ovat laissa kiellettyjä. Sen sijaan useissa valtioissa sallitaan palliatiiviseen 

hoitoon siirtyminen ja potilaan luonnollinen kuolema. Näin on esimerkiksi Brasili-

assa, jossa elämään ja kuolemaan puuttumiseen liittyvät kysymykset ovat hyvin 

kiisteltyjä ja eutanasian salliminen erittäin epätodennäköistä. Brasiliassa eutana-

siaa vastustavilla katolisella kirkolla ja helluntaiherätyksellä on edelleen voimakas 

vaikutus politiikassa ja yhteiskunnassa. (Gavioli 2017.) 

 

Alankomaissa eutanasiaan liittyvää lainsäädäntöä muutettiin vuonna 2002. Euta-

nasiasta tehtiin säädelty prosessi, jonka tulee täyttää tietyt ehdot. Lisäksi se edel-

lyttää, että tehdystä eutanasiasta raportoidaan yhdelle viidestä eutanasian alu-

eellisesta arviointikomiteasta, Regional Review Committee on Euthanasia. Jos 

edellä mainittuja ehtoja ei noudateta, eutanasia on Alankomaissa edelleen ran-

gaistava teko. (de Jong & van Dijk 2017.) 

 

Belgia poisti vuonna 2002 lainsäädännöstään eutanasian kriminalisoinnin sallien 

näin eutanasian toisena valtiona maailmassa Alankomaiden jälkeen. Laissa mää-

riteltiin kuitenkin Alankomaita tarkemmat säädökset siitä, milloin, miten ja kenelle 
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eutanasian toteuttaminen on lain mukaan sallittua. Lakimuutoksesta huolimatta 

avustettu itsemurha on Belgiassa edelleen laitonta. Vuonna 2014 lakiin lisättiin 

kohta, jossa eutanasia voidaan sallia myös alle 18-vuotiaalle, jos hänet katsotaan 

kykeneväksi tekemään päätöksiä, ja hän on tajuissaan esittäessään pyynnön. 

(Saad 2017.) 

 

Ennen lakimuutosta Belgiassa on arvioitu, että 4,5 % kuolemantapauksista on 

tapahtunut lainvastaisina elämän loppuvaiheen kuolemaan jouduttamisina. Euta-

nasian laittomuudesta huolimatta lääkäreille harvoin järjestettiin oikeudenkäyn-

tejä tai asetettiin rangaistuksia. Lakimuutos ei siten tuonut varsinaista muutosta, 

vaan lakia muutettiin jo olemassa olevaa käytäntöä enemmän vastaavaksi. Eri-

tyistä huolta ovat kuitenkin aiheuttaneet lukuisat raportoimattomat kuolemat, 

jotka on toteutettu edelleen lain ulkopuolella olevin keinoin. (Saad 2017.) 

 

Viidessä Yhdysvaltojen osavaltiossa lääkäriavusteinen itsemurha on laillistettu ja 

luokitellaan vapaaehtois-passiiviseksi eutanasiaksi. Kolmessa näistä osavalti-

oista lääkärillä on oikeus määrätä potilaalle tappava lääkitys. Lääkärillä ei ole kui-

tenkaan velvollisuutta avustaa potilasta kuolemisessa ja voikin käydä niin, ettei 

yksikään lääkäri suostu avustamaan potilasta itsemurhassa. Näin lääkäriavustei-

sen itsemurhan mahdollisuus poistuu kyseisen potilaan kohdalta. Kahdessa 

muussa osavaltiossa lääkäreillä ei ole samanlaista oikeutta lain puolesta, mutta 

lain mukaan heitä vastaan ei voida nostaa syytettä taposta. Jokaisessa näistä 

osavaltioista lääkäriavusteisen itsemurhan kriteerit on hyvin tarkasti määritelty, 

sillä sen väärinkäytön mahdollisuus halutaan minimoida. (Shibata 2017.) 

 

Sveitsissä avustettu itsemurha on laillinen, kun sitä pyytävä henkilö on päätök-

sentekokykyinen. Itsemurhassa avustamisesta voidaan kuitenkin edelleen ran-

gaista, jos siinä avustavan motiivi on itsekäs. Sveitsin laki eroaa muista avustetun 

itsemurhan sallivista maista siinä, että itsemurhassa avustamista ei lueta lääke-

tieteelliseksi toiminnaksi. Tämä käytännössä antaa yksittäiselle lääkärille vapau-

den tarjota avustettua itsemurhaa erityisellä lain tarjoamalla suojalla. (Hurst & 

Mauron 2017.) 

 



15 
 

 

Luxemburgissa eutanasia laillistettiin vuonna 2009 (Otani 2010). Kolumbiassa 

eutanasia ei ole enää kriminalisoitu (Karsoho, Wright, Macdonald & Fishman 

2017). Kanadassa lääkäriavusteinen itsemurha on sallittu vuodesta 2016 lähtien 

tietyin kriteerein (Murphy 2017). Eutanasia ja lääkäriavusteinen itsemurha ovat 

herättäneet keskustelua myös useassa muussa valtiossa maailmalla, joissa eu-

tanasia ja lääkäriavusteinen itsemurha ovat kiellettyjä. Esimerkiksi Japanissa on 

pohdittu eutanasian määrittämistä joko murhana tai itsemurhana, sillä se ei ole 

luonnollinen kuolema. Itsemurhaan suhtautuminen Japanissa poikkeaa länsi-

maissa vallitsevasta kristillisestä ajattelusta siinä, että itsemurhaa ei pidetä siellä 

syntinä tai pahana tekona. (Otani 2010.) 

 

Suurissa maailmanuskonnoissa uskotaan kuolemanjälkeiseen elämään. Esimer-

kiksi kristinuskossa ja islamissa se tarkoittaa ihmisen elämän jatkumista sielun 

kautta jossakin yliluonnollisessa valtakunnassa. Hindulaisuudessa ja buddhalai-

suudessa se sen sijaan tarkoittaa, että sielu syntyy uudelleen maan päälle saa-

den uuden sijan. Tällainen ajattelu voisi johtaa ajatukseen eutanasiasta hyvänä 

asiana, sillä se nopeuttaisi kuolemanjälkeiseen elämään pääsemistä. Elämän 

päättymiseen puuttumisen ajatellaan kuitenkin usein poistavan ihmisen mahdol-

lisuuden miellyttävään kuolemanjälkeiseen elämään. Esimerkiksi islamissa itse-

murha sekä kristinuskossa ja juutalaisuudessa myös murhaaminen ovat vakavia 

syntejä, jotka voivat johtaa ihmisen helvettiin, kiirastuleen tai vastaavanlaiseen 

kärsimyksen valtakuntaan. Hindulaisuudessa ja buddhalaisuudessa oman elä-

män päättäminen on vastoin väkivallattomuuden periaatetta vahingoittaen sa-

malla myös ihmisen karmaa, jonka seurauksena ihminen syntyy seuraavassa 

elämässään aiempaa alempiarvoisessa muodossa. Uskonnolla voidaan näin ol-

len sanoa olevan vahva vaikutus ihmisten suhtautumiseen eutanasiaan. (Sharp 

2017.) 

 

Islamissa Jumalalla ajatellaan olevan itsevaltius ihmisen elämään ja kuolemaan. 

Kuolemaan jouduttaminen on siis kaikissa tapauksissa kiellettyä. Asia ei silti ole 

niin yksinkertainen, sillä Koraanin mukaan elämän päättäminen on kuitenkin sal-

littua oikeudenmukaisissa tapauksissa. Tämä jättää avoimeksi kysymyksen siitä, 

voiko eutanasia kestämättömästä kärsimyksestä päästäjänä olla oikeutettu teko. 

On hyvä muistaa, että islamissa keskeisiä periaatteita ovat ihmiselämän ehdoton 
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arvo sekä kuolevista ja heidän perheistään huolehtiminen. Nämä periaatteet ovat 

yleisesti ottaen ristiriidassa eutanasian tai lääkäriavusteisen itsemurhan kanssa. 

(Isgandarova 2015.) 

 

 

2.5 Eettiset ohjeet ja lainsäädäntö Suomessa 

 

Potilaalla tulee olla oikeus hyvään terveyden ja sairauden hoitoon (Laki potilaan 

asemasta ja oikeuksista 1992/785). Terveyden edistäminen ja ylläpitäminen, sai-

rauksien ehkäiseminen ja parantaminen sekä kärsimysten lievittäminen ovat pää-

määränä terveydenhuollon ammattihenkilön ammattitoiminnassa (Laki tervey-

denhuollon ammattihenkilöistä 1994/559). Huolenpito potilaasta on koko hoito-

työn ydin (Grönlund & Huhtinen 2011, 32). Sairaanhoitajien eettisten ohjeiden 

mukaan sairaanhoitajan tulee työssään suojella ihmiselämää ja pyrkiä lisäämään 

potilaan yksilöllistä hyvää oloa (Sairaanhoitajaliitto 2014). Myös Hippokrateen va-

laan ja vuoden 1949 Geneven julistukseen pohjautuvassa lääkärivalassa luva-

taan palvella ihmistä kunnioittamalla elämää ja ihmisyyttä (Suomen Lääkäriliitto 

2013). 

 

Suomen perustuslain (1999/731) mukaan elämään on jokaisella oikeus, eikä kuo-

lemaan saa tuomita ketään. Eutanasia ei ole Suomessa tällä hetkellä laillista, 

vaan sen suorittamisesta tuomittaisiin todennäköisesti surmarikoksen mukaan 

(Jylhänkangas 2013, 30). Suomessa toimiva Exitus ry pyrkii edistämään eutana-

sian laillistamista ennen kaikkea kipuihin ja kärsimykseen perustuen, kuitenkin 

potilaan omaa tahtoa korostaen. (Elonheimo 2018). 

 

Itsemurha tai siinä avustaminen eivät enää nykyään ole rikos Suomessa. Käy-

tännössä on kuitenkin hyvin vaikea perustella, milloin kyse on itsemurhassa 

avustamisesta ja milloin murhasta. (Reinikainen 2014, 51.) Jos kyseessä on ter-

veydenhuollon ammattihenkilö, potilaan itsemurhassa avustaminen on rikos. 

Tällä hetkellä Suomen laki kieltää potilaan surmaamisen, vaikka se olisi potilaan 

oma pyyntö. (Grönlund & Huhtinen 2011, 27.) Lääkäriavusteinen itsemurha ei siis 

ole Suomessa sallittu. 
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2.6 Eutanasiakeskustelu Suomessa 

 

Suomalaisten suhtautuminen eutanasiaan on muuttunut myönteisemmäksi vii-

meisten vuosikymmenten aikana (Terkamo-Moisio ym. 2017a). Jotkut esimer-

kiksi ajattelevat, että eutanasialla voitaisiin ehkäistä itsemurhia (Jylhänkangas 

2013, 161). Terkamo-Moision ym. (2017b) tutkimuksessa viitataan vuonna 2002 

tehtyyn tutkimukseen, jonka mukaan 50 % suomalaisista kannatti silloin eutana-

siaa. Vuonna 2014 tehtyyn tutkimukseen osallistui 2796 suomalaista. Heistä 85 

% hyväksyisi eutanasian osana suomalaista terveydenhuoltoa. Vain 9 % vastaa-

jista oli eri mieltä ja 6 % vastaajista ei tiennyt kantaansa. Hoitajien suhtautuminen 

eutanasiaan on hieman kielteisempää kuin kantaväestön. Tutkimukseen osallis-

tui 1003 hoitajaa eri työympäristöistä. Hoitajista 74,3 % hyväksyisi eutanasian 

osana suomalaista terveydenhuoltoa. Eri mieltä oli 16,5 % vastaajista ja 9,1 % ei 

tiennyt kantaansa. (Terkamo-Moisio ym. 2017a.) Sairaanhoitajat pitävät kuitenkin 

yleisesti tärkeänä sitä, että eutanasiaan osallistumisesta kieltäytyminen henkilö-

kohtaisen vakaumuksen tai maailmankatsomuksen perusteella olisi mahdollista. 

Jotkut ovat sen sijaan sitä mieltä, ettei kieltäytyjien pitäisi työskennellä paikoissa, 

joissa eutanasiatoimenpide voisi tulla eteen. (Terkamo-Moisio 2013.) 

 

Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunta ETENEn kan-

nanoton mukaan Suomessa tulisi keskustella eutanasian laillistamisen lisäksi 

muusta kuolemaa edeltävästä hoidosta. Palliatiivisen hoidon sekä saattohoidon 

laatuun ja toteutumiseen pitäisi panostaa aiempaa enemmän. Suomessa tulisi 

kouluttaa hoitoon osallistuvaa henkilökuntaa parempaan palliatiiviseen hoitoon 

sekä saattohoitoon erikoistuneita yksiköitä tulisi lisätä. (Lehto & Topo 2012, 7–8.) 

Grönlund & Huhtisen (2011, 27) mukaan vain erittäin harvoin joudutaan kärsi-

mään sietämättömistä kivuista. Kuolevan potilaan kivunhoitoon on olemassa mo-

nia keinoja (Käypä hoito -suositus 2018). Hännisen (2011, 798) mukaan eutana-

sialle tulisi pohtia vaihtoehtoja esimerkiksi palliatiivisesta sedaatiosta. 

 

Vuonna 1996 eduskunnassa hylättiin kaksi eutanasiaa koskevaa lakialoitetta 

(Hänninen 2012, 26). Kansalaisaloite.fi-verkkopalveluun avattiin Eutanasia-aloite 

hyvän kuoleman puolesta 7.11.2016 Esko Seppäsen sekä Iiro Viinasen toimesta. 

Kyseinen aloite keräsi nopeasti yli 63 000 ääntä ja se luovutettiin eduskunnalle 
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14.2.2017. Aloitetta käsiteltiin täysistunnossa maaliskuussa 2017 ja se lähetettiin 

sosiaali- ja terveysvaliokuntaan käsiteltäväksi. Eduskunta hylkäsi ehdotuksen 

4.5.2018, mutta määräsi valtioneuvoston asettamaan työryhmän selvittämään 

lainsäädäntöön, itsemääräämisoikeuteen, hyvään hoitoon elämän loppuvai-

heessa sekä saattohoitoon ja eutanasiaan liittyviä sääntelytarpeita (Hakala 

2018). 

 

Tällä hetkellä Suomessa toimii kaksi työryhmää, joista toisen tehtävänä on kes-

kittyä palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kehittämisen mahdollisuuksiin ja kei-

noihin, ja toinen työryhmä selvittää eutanasian laillistamisen mahdollisuuksia. 

Jälkimmäinen työryhmä on suuri ja siinä on edustettuina sekä eutanasian puo-

lesta että sitä vastaan olevat. Työryhmä antaa ensimmäisen lausuntonsa ke-

väällä 2019, mutta vasta loppulausuman perusteella noin neljän vuoden kuluttua 

aletaan tarvittaessa viemään lakiin liittyviä asioita eteenpäin. (Pöyhiä 2018.) 

 

Helmikuussa 2018 alkoi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama EduPal hanke 

palliatiivisen koulutuksen kehittämiseksi 14 ammattikorkeakoulussa ja viidessä 

yliopistossa. Hankkeen tavoitteena on selvittää palliatiivisen hoidon opetuksen 

toteutumista hoitotyön ja lääketieteen koulutuksissa tällä hetkellä ja tehdä näihin 

koulutuksiin suositukset opetusohjelmista palliatiivisen hoidon osalta. Lisäksi 

hankkeen tarkoituksena on kehittää palliatiivisen hoidon osaamista valtakunnal-

lisesti muun muassa suositusten ja osaamiskuvausten kautta. Myös koulutuksen 

moniammatillisuuden kehittäminen kuuluu hankkeen tavoitteisiin. Hanke toteutuu 

1.2.2018–30.9.2020, ja siinä on mukana hoitotyön lehtoreita ja yliopettajia, pal-

liatiivisen lääketieteen osaajia ja opettajia sekä yli 30 tutkijaa. Näiden lisäksi 

hankkeessa on mukana sidosryhmä, johon esimerkiksi kuuluu esimerkiksi erilai-

sia potilasjärjestöjä. (EduPal i.a.) 

 

 

2.7 Diakoninen hoitotyö 

 

Hoitotyöksi kutsutaan sellaista sairaanhoitajien ja muiden hoitotyöntekijöiden te-

kemää ammatillista hoitamista, joka perustuu hoitotieteeseen. Sen tavoitteena on 

inhimillisen toiminnan kautta toisen ihmisen hyvän edistäminen. Hoitotyöntekijällä 



19 
 

 

on toimiessaan vastuu sekä ihmisestä että tehtävästä. Vastuu ihmisestä tarkoit-

taa yksittäisen ihmisen ainutlaatuisuuden kunnioittamista ja hänen asioidensa 

ajamista parhaalla mahdollisella tavalla. Ihmisarvon kunnioittaminen, oikeuden-

mukaisuus sekä hyvän tekeminen ja pahan välttäminen ohjaavat tällöin hoito-

työntekijän toimintaa. Vastuu tehtävästä pitää sisällään oikeuden ja mahdollisuu-

den toisen ihmisen auttamiseen ja hoitamiseen koulutuksen ja kokemuksen pe-

rusteella. Siihen sisältyy myös taitojen jatkuva ylläpitäminen. Tällöin toimintaa oh-

jaavat ammattilaisten keskinäinen arvonanto sekä toiminnan luotettavuus ja pe-

rusteltavuus. Näiden vastuiden myötä eettisyys on olennainen osa hoitotyötä. 

(Leino-Kilpi & Välimäki 2015, 23–30.) 

 

Toivon ja merkityksen menettäminen ovat tyypillisiä eksistentiaalisen kärsimyk-

sen ilmenemismuotoja (Grech & Marks 2017a). Kohdatessaan tällaista kärsi-

mystä hoitajalle tai lääkärille voi tulla tarve korjata tai poistaa se esimerkiksi eri-

laisten terapioiden avulla. Potilas voi kuitenkin saada enemmän lohtua empaat-

tisten sanojen ja eksistentiaalisen ahdistuksen hyväksymisen kautta. (Grech & 

Marks 2017b.) Sairaanhoitaja-diakonissakoulutuksen laajuus on 240 opintopis-

tettä, mikä on enemmän kuin sairaanhoitajakoulutuksen 210 opintopistettä. Tä-

män myötä sairaanhoitaja-diakonissakoulutuksessa on enemmän aikaa paneu-

tua esimerkiksi vuorovaikutukseen haastavissakin tilanteissa sekä ihmisen koko-

naisvaltaisuuteen. (Diakonia-ammattikorkeakoulu i.a.) 

 

Diakonisen hoitotyön tavoitteena on palvella lähimmäistä kokonaisvaltaisesti. Se 

ei kuitenkaan rajoitu vain yksittäiseen ihmiseen, vaan pyrkimyksenä on vaikuttaa 

myös yhteiskunnallisesti epäoikeudenmukaisuuksien poistamiseksi. Päämää-

ränä on mahdollistaa jokaiselle kuuluva ihmisarvoinen elämä. Diakonisessa hoi-

totyössä toivon välittäminen ja ylläpitäminen on keskeistä. Erityisen merkityksen 

ne saavat vakavan sairauden kohdatessa. (Myllylä 2004, 53–56.) Ihminen voi al-

kaa tuntea voimakasta kaipuuta päästä takaisin vanhaan elämäänsä ennen sai-

rauden tuomia muutoksia. Hän ei tällöin kaipaa täydellistä, vaan tuttua ja arkipäi-

väistä elämää, jolloin kuolema tai sairaus eivät olleet jatkuvasti ajatuksissa. (Ue-

land 2013, 125–126.) Tässä tilanteessa diakoniseen hoitotyöhön orientoitunut 

sairaanhoitaja näkee ihmisen, eikä vain sairautta tai hengellisen tuen tarvetta 

(Myllylä 2004, 56). 
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3 EUTANASIAKYSYMYS KRISTINUSKOSSA 

 

 

3.1 Eutanasia Raamatussa 

 

Kristinuskossa jokaisen ihmiselämän ajatellaan olevan Jumalan lahja. Näin ollen 

jokaisen elämä on itsessään arvokas. Koska kristinuskon mukaan Jumala on luo-

nut jokaisen ihmisen, on ihmisen ja elämän turmeleminen Jumalan ja hänen luo-

mistyönsä vastustamista. (Katekismuksen toimituskunta 2000, 18.) Raamatussa 

tappaminen on kielletty viidennessä käskyssä: ”Älä tapa” (2. Moos. 20:13, 5. 

Moos. 5:17). Tämä ei koske Jumalaa tai esivaltaa, vaan yksittäistä ihmistä suh-

teessa toiseen ihmiseen. Viides käsky on merkitykseltään paljon laajempi kuin 

vain itse tappamisen kieltäminen. Kaikki pyrkimykset toisen ihmisen eli lähimmäi-

sen vahingoittamiseen tai loukkaamiseen fyysisesti tai henkisesti ovat väärin. 

Myös hyvän tekemättä jättäminen tai apua tarvitsevan lähimmäisen ohittaminen 

merkitsee tämän käskyn rikkomista. Tämän käskyn tarkoituksena on suojella elä-

mää ja hillitä ihmisen kostonhalua. (Luther i.a.) 

 

Yksi eutanasiaan liittyvä kohta Raamatusta löytyy Samuelin kirjasta (2. Sam. 1:6–

16). Siinä Daavidin luo tulee taistelussa ollut mies, joka kertoo surmanneensa 

pahasti haavoittuneen Saulin, joka itse sitä tuskissaan pyysi. Daavid tuomitsee 

teon vääränä ja juutalaisen lain mukaan määrää tälle miehelle kuolemantuomion 

toisen surmaamisesta. Teko oli tuomittava, vaikka Saul olisi joka tapauksessa 

pian kuollut saamiinsa vammoihin ja oli sitä itse pyytänyt. Elämä itsessään on 

arvokasta, myös elämän loppuvaihe. Tätä ajatusta kuvaa Raamatussa myös 

Saarnaaja: ”Niin kauan kuin ihminen elää, hänellä on toivoa. Elävä koira on pa-

rempi kuin kuollut leijona.” (Saarn. 9:4) 

 

Kärsimys ja vaikeudet elämässä eivät ole vieraita teemoja Raamatussa. Muun 

muassa Job (3:20–22) pohtii seuraavasti: ”Miksi hän antaa elämän valon sille, 

jonka osa on kärsimys, miksi niille, joiden elämä on täynnä katkeruutta? He odot-

tavat kuolemaa, mutta se ei tule, he etsivät sitä enemmän kuin aarretta. Kun kuo-

lema heidät korjaa, he iloitsevat, heidän suurin riemunsa on hauta.” Suomessa 

esiintyy etenkin luterilaisen kulttuuriperinteen pohjalta ajatus siitä, että kärsimys 
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kuuluu ihmiselämään. Osa ajattelee tämän seurauksena, ettei eutanasia kärsi-

mysten poistamiseksi ole oikein, vaikka kivun lievitystä lääkkein tai saattohoidon 

keinoin suosittaisiinkin. (Jylhänkangas 2013, 106.) 

 

 

3.2 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon suhtautuminen eutanasiaan 

 

Protestanttiset kirkot suhtautuvat eutanasiaan pääsääntöisesti kielteisesti. Suo-

men evankelis-luterilaisen kirkon sivuilla eutanasiaa ei varsinaisesti vastusteta, 

vaan sen sijaan korostetaan palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa. Myös ihmisen 

erityiseen arvoon Jumalan kuvana vedotaan. (Suomen evankelis-luterilainen 

kirkko i.a.) Kirkkohallituksessa sielunhoidon asiantuntijana työskentelevän Virpi 

Sipolan mukaan Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla ei ainakaan vielä vuonna 

2016 ollut virallista kantaa eutanasiaan. Hän ei koe tätä huonona asiana, sillä 

eutanasiaa on hyvä pohtia tarkkaan. (Moksu & Palmolahti 2016.) 

 

Marraskuussa 2017 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat julkaisivat kan-

nanoton hyvän saattohoidon puolesta. Kannanotossa he ilmaisevat perustellen 

kielteisen kantansa eutanasiaan. Eutanasialain sijaan tulisi miettiä nykyisen lain-

säädännön riittävyyttä hyvän saattohoidon takaamiseksi jokaiselle. Piispat viit-

taavat kannanotossaan Suomen sairaanhoitajaliiton tekemään kyselyyn, jonka 

mukaan saattohoidossa on vielä pahoja puutteita. He nostavat esiin myös kysy-

mykset eutanasian määrittelystä ja rajanvedosta sekä lääkärien velvoittamisesta 

toisen ihmisen surmaamiseen. Kärsimyksen pelko kuoleman lähestyessä on kan-

nanoton mukaan useimmiten syy eutanasiapyyntöön. Tähän vastauksena he 

kannustavat kartoittamaan hyvän ja maanlaajuisen saattohoidon mahdollistami-

sen edellytyksiä ja sen jälkeen konkreettisia toimia sen toteuttamiseksi. (Häkki-

nen ym. 2017.) 

 

 

3.3 Kristinuskon näkökulma opiskelijoiden haastatteluvastauksissa 

 

Haastatteluissa videota varten moni opiskelija nosti kristinuskon näkökulman 

esiin eutanasian yhteydessä. Monilla oma vakaumus tai opiskeltava kirkon ala 
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vaikutti heidän mielipiteeseensä eutanasiasta. Eutanasiaa vastustavat vetosivat 

mielipiteessään kristinuskoon sekä toimimiseen Jumalan tahtoa vastaan. Haas-

tateltavat toivat esiin Jumalan luomistyön merkityksen sekä ihmiselämän arvok-

kuuden. Osa nosti myös Raamatun esiin ja perusteli eutanasian olevan Raama-

tun sanaa vastaan, eikä sitä siksi tulisi laillistaa. 

 

Yksi eutanasiaa puoltava perusteli väitteitään kristinuskon ja elämän arvokkuu-

den näkökulmasta. Hän viittasi eutanasian olevan kovan kärsimyksen kohda-

tessa helpompi keino elämän loppumiselle, kuin luonnollinen kuolema. Hänen 

toiveensa oli myös, ettei kukaan jää sieluna vaeltamaan maan päälle, vaan jokai-

nen pääsisi ilman kärsimystä luvattuun taivaspaikkaan. Toinen eutanasian puo-

lestapuhuja toi esiin ajatuksen, että luonnollisiin asioihin ei saisi puuttua, sillä Ju-

mala on se, joka päättää, milloin ihmisen elämän on aika loppua. Hän pohti, että 

ihmiselämään puututaan keinotekoisesti jo elämän alussa esimerkiksi abortilla, 

joten miksei lähtökin siis voisi olla avustettu. 

  



23 
 

 

4 PROSESSIN KUVAUS 

 

 

4.1 Kehittämispainotteinen opinnäytetyö 

 

Kehittämispainotteisessa, toiselta nimeltään toiminnallisessa, opinnäytetyössä 

on sekä teoriaa että sen pohjalta koostettu tuote eli produkti. Sitä voidaan kuvata 

myös sanalla tuotekehittely, jonka tuote voi olla esimerkiksi esine tai palvelu, ko-

tisivut, informaatiopaketti, kuten perehdytysopas, tai video. Usein toiminnallinen 

opinnäytetyö tehdään yhdessä työelämäkumppanin kanssa hänen tarpeestaan. 

Tyypillisesti prosessi tuotteen luomiseksi on kestoltaan lyhyt, ja se toteutetaan 

kerran. Produktin lisäksi kehittämispainotteisessa työssä tulee olla kirjallinen 

osuus, jossa kuvataan opinnäytetyöprosessi kokonaisuudessaan. (Diakonia-am-

mattikorkeakoulu 2010, 33–34; Vilkka & Airaksinen 2003, 9–10.) 

 

Opinnäytetyömme produktina tuotimme videon aiheesta eutanasia. Sen tavoit-

teena on saada opiskelijat pohtimaan eutanasiaan liittyviä teemoja. Videota tul-

laan hyödyntämään Diakin opetuksessa. Sekä aiheen että ehdotuksen videon 

tekemisestä saimme koulumme lehtorilta, joka toivoi videota opetuksen tueksi. 

Tarve videolle nousi kurssilta Palliative care and end of life care. Tartuimme heti 

aiheeseen, sillä aihe on ajankohtainen ja ollut mediassa runsaasti esillä. Ajan-

kohtaisuuden vuoksi aiheesta löytyi runsaasti tietoa. Ajatus videomuotoisesta 

opinnäytetyöstä oli meille luonteva, sillä olimme jo aikaisemmin tuottaneet kurs-

sitöinä videoita. Opinnäytetyömme tuotoksessa yhdistyvät sekä teoreettinen tieto 

että opiskelijoiden ajatukset ja kommentit eutanasiasta. 

 

 

4.2 Kohti toteutusta 

 

Prosessimme alkoi taustatyönä eutanasiakäsitteen määrittelystä ja historiasta. 

Tutustuimme Suomen lakiin sekä määräyksiin ja ohjeisiin, joiden mukaan tällä 

hetkellä Suomessa toimitaan eutanasiakysymyksen suhteen. Lisäksi etsimme 

tietoa eutanasiasta ja siihen suhtautumisesta maailmalla. Kävimme läpi erityisesti 
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niitä maita, joissa eutanasiaa tai avustettua itsemurhaa toteutetaan lainsäädän-

nön tai tietynlaisten sääntöjen ja ohjeistuksien rajoissa. Otimme selvää eri uskon-

tojen suhtautumisesta eutanasiaan, sillä niillä on paljon vaikutusta monien mai-

den ja kulttuurien näkökantoihin (Gavioli 2017; Sharp 2017). Tutustuimme myös 

eutanasiakeskusteluun Suomessa. Aihe oli opinnäytetyönprosessin alkaessa 

voimakkaasti esillä mediassa, sillä kansalaisaloite eutanasian sallimisesta Suo-

messa oli juuri edennyt eduskuntaan. 

 

Tässä opinnäytetyöraportissa olemme hyödyntäneet taustatyöstämme vain niitä 

osia, jotka koimme oleellisiksi videon kannalta. Eutanasia ja siihen liittyvät teemat 

ovat hyvin laaja aihe, joten rajausta oli pakko tehdä. Keskityimme erityisesti eu-

tanasian käsitteeseen, lainsäädäntöön, palliatiiviseen hoitoon ja saattohoitoon, 

ajankohtaiseen keskusteluun Suomessa ja maailmalla sekä kristinuskon näkö-

kulmaan. Sisällytimme myös videoon tietoa lähes kaikista edellä mainituista ai-

heista. 

 

 

4.3 Video osana opetusta 

 

Opinnäytetyömme produktiksi valikoitui videomuotoinen tuotos Diakin lehtorin 

pyynnöstä. Videon tarkoituksena on johdatella aiheeseen liittyvään keskusteluun. 

Omien kokemustemme myötä olemme todenneet, että videoiden käyttäminen 

opetuksessa on parantanut oppimiskokemustamme. Erilaiset oppimistyylit luovat 

tarpeen erilaisille opettamisen muodoille. Esimerkiksi visuaalinen oppija oppii nä-

kemällä, kun taas auditiivinen oppija oppii parhaiten kuuntelemalla ja keskustele-

malla. Erilaisten opettamistyylien käyttö lisää siis erilaisten ihmisten oppimista. 

(Koponen & Hämäläinen 2010, 5–6.) 

 

Videoilla pystytään tuomaan erilaisia tilanteita esille sekä luokassa että etäope-

tuksessa. Videoiden käyttö monipuolistaa ja tehostaa opetusta sekä sitä kautta 

oppimista. Videoilla voidaan myös luoda opetustilanteeseen haluttu tunnelma 

sekä alustaa keskustelua aiheesta. (The Deakin Learning Futures Teaching De-
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velopment Team 2014, 3–5.) Eutanasiakeskusteluun liittyen halusimme tuoda vi-

deossa esiin myös eettisesti haastavia kysymyksiä, ja tavoitteenamme oli, että 

videon näyttämisen jälkeen luokassa syntyisi keskustelua. 

 

Videon sisältöä muistaa paremmin, jos se herättää jonkinlaisia voimakkaita tun-

teita, kuten iloa tai ärtymystä. Tunnereaktiot myös auttavat katsojaa jaksamaan 

katsoa video loppuun asti sekä pitämään mielenkiintoa yllä. (Ailio 2015, 4–5.) Vi-

deomme tarkoituksena on herättää tunteita, joiden pohjalta katsojalle jää mieleen 

jotain, mikä saa heidät ajattelemaan. Tätä tavoitetta varten valitsimme haastatte-

luista kärkkäimmät ja jyrkimmät kommentit. Valitsimme lisäksi videoon musiikkia 

ja kuvia, joiden teemojen tarkoituksena on myös herättää reaktioita katsojissa. 

 

Video on myös mahdollista sitoa katsojan omaan elämään esimerkiksi erilaisten 

ongelmien tai tilanteiden esittämisen kautta. Tällaisten aiheiden tai tilanteiden kä-

sittelemisen tarkoituksena on luoda keskustelua ja halua etsiä lisää tietoa ai-

heesta. Näiden videoiden tarkoituksena ei ole olla pelkästään opettavaisia vaan 

ajattelemaan haastavia. (Hakkarainen & Kumpulainen 2011, 12–13.) Tähän py-

rimme myös omalla videollamme. Teoriatieto luo pohjaa eettisille kysymyksille, 

joiden tarkoituksena on haastaa opiskelijoiden omaa ajattelua, herättää keskus-

telua sekä saada opiskelijat etsimään lisää tietoa aiheesta. 

 

 

4.4 Haastattelut 

 

Opinnäytetyötämme varten halusimme selvittää Diakin opiskelijoiden mielipiteitä 

ja ajatuksia eutanasiaan liittyen. Toteutimme selvityksen yksilöhaastatteluin. Täl-

laiset haastattelut koetaan usein ryhmähaastatteluita helpommaksi toteuttaa 

(Hirsjärvi & Hurme 2008, 61–63). Produktiamme varten yksilöhaastattelu vastasi 

ryhmähaastattelua enemmän tavoitteisiimme, ja videon näkökulmasta yksilö-

haastattelu toimii paremmin. Haastattelujen tarkoituksena oli tuoda esille mah-

dollisimman laajasti eri näkökulmia koulumme opiskelijoilta, jotta saimme opin-

näytetyöhömme ajankohtaisuutta ja kohderyhmää koskettavaa sisältöä. Yksilö-

haastattelussa haastateltavan on helpompi kertoa henkilökohtaisista aiheista ryh-

mähaastatteluun verrattuna. Lisäksi yksin ollessa haastateltavalla on rauha tuoda 
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esiin omia mielipiteitään. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 123–124.) 

Opinnäytetyön toteuttamista ja opiskelijoiden haastattelemista varten haimme 

Diakilta tutkimuslupaa, joka myönnettiin meille syksyllä 2017. 

 

Käytimme haastattelumuotona puolistrukturoitua teemahaastattelua. Tämä tar-

koittaa, että aihetta ja kysymyksiä valmistellaan jo etukäteen ennen haastattelua, 

mutta itse haastattelutilaisuus pyritään pitämään keskustelunomaisena ja va-

paampana, kuin täysin strukturoitu haastattelu. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 47.) 

Tällä pyrimme saamaan avoimia vastauksia, ja mahdollisuuden myös lisäkysy-

mysten ja tarkennusten esittämiseen. Aihe on niin laaja ja monisäikeinen, että 

liian tarkasti suunnitelluilla kysymyksillä jokin näkökulma tai perustelu olisi saat-

tanut jäädä liian vähälle huomiolle. Käytimme ensisijaisesti kuvailevia eli deskrip-

tiivisiä kysymyksiä (Laerd dissertation i.a.). Niiden tavoitteena on saada haasta-

teltava kuvailemaan ajatuksiaan ja mielipiteitään haastatteluiden teemoista 

(Torppa 2017, 35). Keskustelun aloittamiseen kuvailevat kysymykset ovat käyt-

tökelpoisimpia, ja niillä on myös helppo pitää keskustelua yllä (Spradley 2003, 

46). 

 

Alustaviksi kysymyksiksi olimme teoreettisen tiedon pohjalta muotoilleet seuraa-

vaa: Millaisia ajatuksia eutanasia sinussa herättää? Koskettaako aihe sinua, 

onko sinulla tarttumapintaa aiheeseen? Mitä ajattelet tulevana hoitotyön-/sosiaa-

lityönammattilaisena aiheesta? Pitäisikö jokaisen sosiaali- ja terveysalan ammat-

tilaisen muodostaa mielipide eutanasiaan? Entä kaikkien muiden? Vaikuttaisiko 

eutanasian laillistaminen sinun ajatuksiisi tai mielipiteeseesi eutanasiasta? Muita 

haastattelussa mahdollisesti esille otettaviksi teemoiksi listasimme esimerkiksi 

seuraavat teemat: eettisyys, kuka asiasta päättää, mahdollisen kirkonalan vaiku-

tus eutanasiaan suhtautumisessa, saattohoito sekä potilaan tai asiakkaan itse-

määräämisoikeus. Nämä teemat nousivat keskeisinä esiin eutanasia-aiheeseen 

perehtyessämme. Käytimme pohjana etenkin Terkamo-Moision ym. (2017a) tut-

kimuksessa keskeisiksi nousseita teemoja. 

 

Lähetimme keväällä 2018 Diakin eri opiskelijaryhmille sähköpostilla haastattelu-

kutsut. Sähköposteissa kerroimme opinnäytetyömme tarkoituksesta, tavoitteesta 
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ja kohderyhmästä. Listasimme sähköpostiin joukon mahdollisia haastattelukysy-

myksiä ja -teemoja. Pyysimme vapaaehtoisia haastateltavia ilmoittautumaan vas-

taamalla lähettämäämme sähköpostiviestiin. Kerroimme myös mahdollisuudesta 

tulla haastatteluun ilman, että sitä videoidaan. Vielä tässä vaiheessa ajattelimme 

produktiamme opetusvideona, minkä takia sähköpostiviestissä kyseinen termi 

esiintyy. Haastattelujen ja videon koostamisen myötä ajatuksemme opetusvide-

osta muuttui ajatukseen videosta opetukseen. Sähköpostiviesti löytyy kokonai-

suudessaan tämän raportin liitteistä (liite 1). 

 

Sähköpostiviestiin vastasi 12 henkilöä, joista yksi perui tulonsa. Haastattelimme 

kaiken kaikkiaan 11 opiskelijaa vuoden 2018 helmi- ja maaliskuun aikana. Haas-

tateltavat edustivat laajasti eri koulutusohjelmia ja olivat eri vaiheissa opintojaan. 

Saimme haastateltavia lähes jokaisesta koulutusohjelmasta. Ainoastaan sairaan-

hoitajaopiskelijoita sekä sosionomi - kirkon varhaiskasvatuksenopiskelijoita ei 

osallistunut haastatteluihin. Haastatteluihin osallistui neljä sosionomi-diako-

niopiskelijaa, kolme terveydenhoitajaopiskelijaa, kaksi sairaanhoitaja-diakonis-

saopiskelijaa, yksi sosionomiopiskelija sekä yksi sosionomi - kirkon nuoriso-

työnohjaajaopiskelija. Sovimme jokaisen haastateltavan kanssa erikseen sopi-

van haastatteluajan sähköpostitse. 

 

Varasimme haastatteluja varten erillisen ryhmätyötilan Diakin Helsingin kampuk-

selta. Koulun ryhmätyötila oli haastatteluiden kannalta ihanteellinen sen rauhalli-

suuden sekä tavoitettavuuden kannalta. Opiskelijoiden oli helppo saapua koulun 

tilaan esimerkiksi koulupäivän aikana. (Hursjärvi & Hurme 2008, 73–74.) Järjes-

telimme haastattelutilan siten, että haastateltava istui vastapäätä haastattelijaa ja 

haastateltava videoitiin sivulta päin. Vastakkain istuminen lisää haastattelutilan-

teen luottamuksellista ilmapiiriä sekä kasvojen ilmeiden näkeminen edesauttaa 

haastattelun onnistumista (Hirsjärvi & Hurme 2008, 91). Haastatteluissa kuva-

simme opiskelijat sivuprofiilista, jotta kameran olemassaolo olisi helpompi unoh-

taa, ja haastateltava kokisi olonsa rennommaksi. Ailon (2015, 44) mukaan sivu-

profiilista kuvaaminen tekee haastateltavasta etäisemmän. Huomioimme tässä 

tilanteessa enemmän haastateltavan kuin tulevan videota katsovan opiskelijan. 

Ennen haastattelun alkua kerroimme haastattelutilanteeseen liittyvistä käytännön 
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asioista ja kysyimme lupaa videoimiseen. Pyrimme luomaan tilanteesta mahdol-

lisimman rennon juttelemalla ensin yleisistä asioista, sillä tämä rakentaa luotta-

musta haastateltavan ja haastattelijan välille (Hirsjärvi & Hurme 2008, 90). 

 

Haastattelun aluksi kysyimme joitakin tunnistustietoja, esimerkiksi nimen ja kou-

lutusohjelman, videon editointivaihetta varten. Haastattelun ensimmäisenä kysy-

myksenä esitimme yleisen kysymyksen siitä, millaisia ajatuksia eutanasia haas-

tateltavassa herättää. Tämän jälkeen haastattelukysymykset vaihtelivat haasta-

teltavan vastausten perusteella. Haastattelijalla oli käytössään lista kysymyk-

sistä, jotka oli mietitty etukäteen. Kaikissa haastatteluissa ei kuitenkaan jokaista 

niistä kysytty. Usein haastattelija kysyi lisää kysymyksiä opiskelijoiden vastaus-

ten pohjalta. Haastatteluiden kesto vaihteli 8–18 minuutin välillä. 

 

Haastattelun jälkeen kiitimme haastattelusta ja kerroimme ottavamme yhteyttä, 

kun videon raakaversio olisi valmis. Osa haastateltavista halusi, että kysymme 

heiltä vielä erikseen, sopiiko heille jonkun tietyn pätkän käyttäminen videolla. Tä-

män myötä päätimme, että kysymme jokaiselta haastateltavalta valitsemamme 

pätkän tai pätkien käyttämiseen lupaa vielä erikseen. Jokaisen haastattelun jäl-

keen kirjoitimme ylös muistiinpanoja menneestä haastattelusta ja sen herättä-

mistä ajatuksista. 

 

 

4.5 Opiskelijoiden nostamia näkökulmia haastatteluissa 

 

Haastatteluissa nousi esille hyvin monenlaisia teemoja, mutta muutamia samoja 

ajatuksia esiintyi useammassa haastattelussa. Suurin osa, eli seitsemän yhdes-

tätoista haastateltavasta, oli eutanasian puolella (kuvio 1). Heidän perustelunsa 

kuitenkin vaihtelivat ja erosivat toisistaan. Kolme haastateltavaa oli eutanasiaa 

vastaan, ja yhdellä ei ollut selkeää mielipidettä puolesta tai vastaan, vaikka hä-

nellä oli tietämystä eutanasiaan liittyen. Haastateltavat toivat esiin kiinnostuksen 

aihetta kohtaan sekä halukkuuden etsiä lisää tietoa tilanteiden muuttuessa. Ar-

gumentteja sekä puolesta että vastaan tuli esille hyvin erilaisia ja monesta näkö-

kulmasta. Suurimmalla osalla haastateltavista oli omassa elämässä kokemuksia 
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saattohoidossa olleesta omaisesta tai läheisestä. Näiden kokemuksien perus-

teella suurin osa heistä oli muodostanut oman mielipiteensä. 

 

 
KUVIO 1: Haastateltavien suhtautuminen eutanasiaan 

 

Eutanasiaa puoltavat vetosivat usein elämän loppuvaiheessa esiintyvään kärsi-

mykseen, riippumatta siitä, oliko kärsimys fyysistä tai psyykkistä. Monet heistä 

toivat esiin etenkin sietämättömän kivun sekä nykyisen terveydenhuollon kyke-

nemättömyyden poistaa sitä. Kivun ja kärsimyksen teema nousi vahvasti esiin 

myös käyttämissämme lähdemateriaaleissa. Kivun poistamiseksi on olemassa 

useita keinoja (Haho 2017; Jylhänkangas 2013; Käypä hoito -suositus 2018). 

Yksi haastateltava toi esiin oikeuden pyytää eutanasiaa, jos joku suostuisi tappa-

maan. Kuitenkin hänen mielestään ketään ei voi pyytää tappamaan edes euta-

nasian verukkeella. Toisen haastateltavan mukaan eutanasia on jokaisen ihmi-

sen oikeus. 

 

Eutanasian puolestapuhujat pohtivat, miksi kuolevaa pidetään väkisin hengissä 

pitkittämällä väistämätöntä. Osa otti esiin potilaan pitämisen hengityskoneessa, 

ja sen takia pitkittyneen elämän. Eräs haastateltava kertoi kuoleman olevan usein 

tällaisessa pitkittyneessä tilanteessa helpotus. Se ei ole yllätys, vaan odotettu 

päätös elämälle. Eutanasia olisi tällaisessa tilanteessa potilaalle sekä omaisille 
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armollinen, ja haastateltavan mielestä jokainen saisi näin rauhan suruprosessil-

leen. Toinen haastateltava puolsi eutanasiaa perusteenaan, ettei potilaan tarvit-

sisi kuolla oman käden kautta vaan saisi laillisen keinon elämän päättämiseen. 

Myös Jylhänkangas (2013) puhuu teoksessaan joidenkin ajattelevan eutanasiaa 

itsemurhien ehkäisijänä. 

 

Yksi haastateltava nosti esiin eutanasiaan liittyvät ulkomaanmatkat. Suomen ti-

lanne vaikuttaa haastateltavan mielestä siihen, että apu haetaan maista, joissa 

eutanasia on laillinen. Muutama mainitsi Alankomaiden sekä Belgian tilanteen. 

Osa oli tietoisia eutanasian sallivien maiden epäkohdista ja mahdollisista väärin-

käytöistä. Toisaalta osa haastateltavista toi esiin myös hyväksi havaitut käytännöt 

Alankomaissa. Lähdemateriaalin pohjalta molemmat näistä näkökulmista ovat 

perusteltuja, esimerkiksi Saad (2017) pohtii artikkelissaan eutanasian laillisuuden 

hyviä ja huonoja puolia Belgiassa. 

 

Ajatuksia saattohoidosta. Kysyimme haastateltavilta heidän mielipidettään 

sekä ajatuksiaan tämän hetken saattohoidon tilanteesta ja sen suhteesta euta-

nasiaan. Eutanasiaan kielteisesti suhtautuvat toivat esiin huolen siitä, että euta-

nasia korvaisi saattohoidon, eikä sitä enää kehitettäisi. Tämä ajatus nousi kään-

teisenä esiin myös useissa käyttämissämme lähteissä. Esimerkiksi ETENEn kan-

nanoton mukaan eutanasian ohella pitäisi keskittyä palliatiivisen hoidon ja saat-

tohoidon kehittämiseen (Lehto & Topo 2012, 7–8). Yksi eutanasian vastustaja 

myös kysyi, mitä normaalissa kuolemassa pelätään, että elämän ei annettaisi 

loppua luonnollisesti, vaan se pitäisi lopettaa. Tarve kuoleman hallitsemiseen pe-

lon myötä nousi esiin myös Grönlund & Huhtisen (2011) teoksessa. Toisen vas-

tustajan mielestä Suomessa lääketiede on kuitenkin melko edistynyttä. Hänen 

mukaansa on monia keinoja lievittää elämän loppuvaiheen kärsimyksiä, mistä 

hän nosti esiin palliatiivisen sedaation. Sedaation mahdollisuutta ovat korosta-

neet myös muun muassa Hänninen (2011) ja Jylhänkangas (2013). 

 

Moni eutanasiaa puoltava pohti saattohoidon kulkevan käsi kädessä eutanasian 

kanssa, mutta oli kuitenkin sitä mieltä, ettei saattohoito ole riittävää. Heidän mu-

kaansa saattohoidon kehittämisen jälkeenkin eutanasian tarve säilyy. Haastatte-

luissa nostettiin esiin saattohoidon pitkäkin kesto, ja sen mukana tuleva kärsimys 
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niin potilaalle kuin omaisille. Eräs haastateltava korosti elämän loppumisen ole-

van joskus jopa helpotus läheisille sekä armollinen potilaalle. 

 

Eutanasiakannasta riippumatta moni nosti saattohoidon kehittämisen esille. 

Usean mielestä Suomessa tulisi kehittää saattohoitoa. Eräs haastateltava nosti 

esiin poliittisen näkökulman ja pohti, onko hoitohenkilöstöä ja resursseja nykyisin 

tarpeeksi saattohoidon onnistumisen takaamiseksi. Toisen mukaan taas koulu-

tusta sekä hoitajille että lääkäreille tulisi kehittää niin palliatiivisen kuin saattohoi-

donkin osalta. Tämä on konkreettinen tarve, johon aiemmin esittelemämme 

EduPal –hankekin tällä hetkellä pyrkii vastaamaan (EduPal i.a.). Kipulääkkeiden 

merkitystä korostivat kaikki haastateltavat. Kaksi haastateltavaa pohti muun mu-

assa opioideihin eli keskushermostoon vaikuttaviin voimakkaisiin kipulääkkeisiin 

liittyvien riippuvuuksien olevan merkityksettömiä elämän loppuvaiheessa. Heidän 

mukaansa tällä on perusteltu huonoa saattohoitoa. 

 

Eettisyyden ja itsemääräämisoikeuden pohdintaa. Muutama haastateltavista 

nosti esille fyysisen sairauden lisäksi mielenterveyden ongelmat sekä pohdinnan 

siitä, millaisessa tilanteessa tällainen lopullinen päätös voitaisiin tehdä. He koki-

vat haastavaksi rajata mahdollisen laillistettavan eutanasian kohderyhmän. Tämä 

on osoittautunut haasteeksi myös niissä maissa, joissa eutanasia on sallittu (de 

Jong & van Dijk 2017; Saad 2017). Haastatteluissa korostettiin, että lääketieteel-

listen perusteiden on oltava hyvät, ja päätöksen tulisi olla monen ammattilaisen 

tekemä, vaikka päätös tulisikin lääkäreiden tehtäväksi eikä hoitajien. Useampi 

haastateltava pohti hoitotahdon tai -testamentin tekemistä. Sen avulla heidän 

mielestään voitaisiin tietää potilaan tahto tilanteessa, jossa potilas ei enää kykene 

ilmaisemaan tahtoaan. Hoitotahto pätee myös tilanteissa, joissa potilas ei enää 

ole oikeustoimikelpoinen (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018). 

 

Moni haastateltava nosti esiin potilaan itsemääräämisoikeuden, johon eräs haas-

tateltava kommentoi, että itsemääräämisoikeudesta huolimatta potilas ei voi kui-

tenkaan päättää kuolemastaan. Lisäksi he pohtivat, kuka päättää potilaan puo-

lesta eutanasiasta, jos potilas ei kykene itse esittämään tahtoaan. Joidenkin mie-

lestä läheisillä on oikeus päättää, mutta toiset kannattivat lääkäreiden tekevän 
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aloitteen päätökselle. Eräs haastateltava pohti mahdollisen elämän lopun suun-

nitelman tekemistä, jos eutanasia tulisi ajankohtaiseksi. Kolme haastateltavaa 

pohti eutanasian sallimista myös lapsille. Kaikkien heidän mielestään päätöksen 

tulisi olla vanhempien. Yksi asettaisi ikärajan 18 ikävuoteen, mutta kahden muun 

mielestä painava lääketieteellinen peruste riittäisi päätöksen tekemiseen. Belgi-

assa eutanasian laillistaminen myös alle 18-vuotiaille onkin aiheuttanut voima-

kasta keskustelua (Saad 2017). 

 

Eräs haastateltava toi esiin eutanasiaa vastaan merkittävän kysymyksen, jossa 

hän pohti, voidaanko lääketieteessä koskaan tietää tarpeeksi lopullisen päätök-

sen äärellä. Toisen mukaan eutanasialla piilotetaan kuolema ja kärsimys, vaikka 

kärsimys on ihmiselämän luonto. Jylhänkangaskin (2013) nostaa esiin pohdinnan 

kärsimyksen kuulumisesta ihmiselämään. Merkittävää onkin se, ettei potilaan hä-

tää ja kärsimystä ohiteta. Potilaan kunnioittava kohtaaminen ja toivon ylläpitämi-

nen edellyttävät rohkeutta, mutta ovat olennainen osa diakonisen hoitotyön asi-

antuntijuutta. (Myllylä 2004.) 

 

Ammatillisuus ja omantunnonvapaus. Kysyimme tulisiko sosiaali- sekä ter-

veysalojen ammattilaisten muodostaa mielipide eutanasiaan liittyen. Erään haas-

tateltavan mukaan ammattilaisen tulee olla neutraali, eikä tuoda mielipidettään 

julki. Muutaman mielestä ammattilaisen tulisi toimia ajankohtaisten ohjeiden mu-

kaan, mielipiteestään riippumatta. Moni toi kuitenkin esiin, että opintojen aikana 

olisi hyvä ottaa aiheesta selvää, ja sen perusteella tarkastella omia näkökulmi-

aan. Kysyimme osalta haastateltavista myös median eutanasiakeskustelusta an-

tamasta kuvasta. Kuva on haastateltavien mielestä yksipuolinen ja korostaa 

yleensä vain toista näkökulmaa. Yhteiskuntaa ajatellen, eutanasiasta sekä kuo-

lemasta ylipäätään ei puhuta haastateltavien mukaan riittävästi, ja yhden haas-

tateltavan mielestä aihe on tabu tällä hetkellä. Myös Jylhänkangas (2013) tuo 

väitöskirjassaan esille, että kuolemaan liittyvistä kysymyksistä puhumiseen ei 

tällä hetkellä ole tarpeeksi tilaa suomalaisessa yhteiskunnassa. 

 

Useampi haastateltavista nosti esille rokotukset liittyen työtekijöiden oikeuteen 

kieltäytyä osallistumasta eutanasian toteuttamiseen. Muutaman mukaan työteki-

jöillä on velvollisuus osallistua heille määrättyyn työhön, ja he vertasivat tätä työtä 
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rokottamiseen. Yksi nosti myös esiin abortin, sillä hänen mukaansa vuorossa ole-

van hoitajan on suoritettava määrätyt tehtävät, kuten abortti sekä eutanasia, jos 

tilanne osuu kohdalle. Suurin osa oli kuitenkin sitä mieltä, että uskonnolliseen 

vakaumukseen sekä omaantuntoon vedoten on oikeus kieltäytyä osallistumasta 

eutanasian toteutukseen. Tätä mieltä olivat myös monet sairaanhoitajat Ter-

kamo-Moision (2013) tutkimuksessa. Yhden haastateltavan mukaan eutanasiaa 

toteuttaessaan työntekijä syyllistyy tappamiseen. 

 

Kalteva pinta. Eutanasiaa vastustavat toivat esiin esimerkkejä kaltevan pinnan 

argumenteista. Kaltevan pinnan argumentilla tarkoitetaan vastustavaa väitettä, 

jonka mukaan asian hyväksyminen johtaisi negatiiviseen lopputulokseen 

syyseuraussuhteiden takia (Särelä 2013). Eutanasiasta puhuttaessa se tarkoit-

taa, että hyväksymällä eutanasian tarkasti määritellyin kriteerein aletaan vähitel-

len hyväksyä eutanasia myös lievemmissä tapauksissa. Lopulta tämä voisi johtaa 

siihen, että eutanasiaa toteutettaisiin myös vastoin potilaan tahtoa. (Barbuzzi 

2014.) 

 

Haastatteluissa kaksi opiskelijaa mainitsi erilaiset ihmisryhmät, kuten vanhukset 

ja kehitysvammaiset, joiden oikeuteen elää voitaisiin puuttua eutanasian laillistu-

essa. Vastaavaa ajattelua oli tuotu esiin myös Jylhänkankaan (2013) väitöskir-

jassa. Eräs eutanasian vastustaja mainitsi, ettei kuolema ole sairaus, joka voitai-

siin poistaa tai parantaa, vaan se on osa elämää. Tämä haastateltava perusteli 

kommenttiaan terveydenhuollon näkökulmasta, jossa hoitotoimenpide johtaa sai-

rauden paranemiseen tai oireen poistamiseen, missä määrin kuolema ei voi olla 

sairaus tai oire. Eutanasiaa ei siis hänen mukaansa voida ajatella hoidon jat-

keena. Hänen mielestään pitäisi ennemmin puhua avustetusta itsemurhasta, sillä 

se kuvaisi asian laitaa oikeammin. 

 

Yksi haastateltavista pohti ihmisarvoa ja sen määräytymistä esimerkiksi sairau-

den kohdatessa tai vanhentuessa. Hänen argumenttinsa oli, että ihminen voitai-

siin poistaa eutanasian avulla vakavan sairauden kohdatessa. Hän nosti esiin 

kehitysvammaiset ja heidän poistamisensa eutanasialla. Moni niin puolesta kuin 

vastaan puhujista pohti mielenterveyden ongelmien kanssa kamppailevien tule-
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vaisuutta, jos eutanasia laillistettaisiin. Eräs esitti kysymyksen, korjaisiko eutana-

sia itsemurhatilastoja. Moni toivoi lainsäädännön puuttuvan mahdollisiin väärin-

käytöksiin, jottei esimerkiksi masentunut ihminen voisi saada liian helposti euta-

nasian. Samassa yhteydessä muutama toi esiin mahdollisen lain vaativan paljon 

työtä, jotta siinä olisi mietitty kaikki mahdolliset kannat, jotka vaikuttavat tilantei-

siin, joissa eutanasia olisi ratkaisuna. Vaikka Belgiassa eutanasialaki on määri-

telty Alankomaiden lakia paremmin, se on silti jättänyt tilaa eutanasian väärinkäy-

tön mahdollisuudelle (Saad 2017). 

 

 

4.6 Videon kokoaminen 

 

Kokosimme videon haastattelujen ja teoreettisen tiedon pohjalta syksyllä 2018. 

Tavoitteenamme oli saada videolle mahdollisimman laajasti erilaisia näkökulmia. 

Valitsimme haastatteluista sellaisia kohtia, jotka palvelivat tätä tavoitetta. Haas-

tattelumateriaalia oli yhteensä noin kaksi tuntia ja 35 minuuttia, josta karsimme 

suurimman osan pois. Videon lopulliseksi pituudeksi tuli 12 minuuttia ja 55 se-

kuntia. Haastatteluvastausten lisäksi laitoimme videolle pohtimaan herätteleviä 

kysymyksiä, perustietoa eutanasiaan ja saattohoitoon liittyen sekä provosoivia 

väitteitä. Täydensimme videota kuvin ja videomateriaalein, joiden aikana katso-

jalla on mahdollisuus jäädä pohtimaan lyhyeksi aikaa videolla esitettyjä teemoja 

sekä niistä herääviä ajatuksia. Videon taustalla käytimme tekijänoikeuksien ulko-

puolella olevia sävellyksiä, jotka soitimme ja äänitimme itse. Valitsimme musiikin 

videon yleisen tunnelman mukaisesti, tukemaan videon sanomaa. 

 

Pohdimme videota tehdessämme, mitä teemoja halusimme tuoda videolla esiin. 

Haastatteluiden ensimmäisenä kysymyksenä useimmiten oli, että mitä ajatuksia 

eutanasia herättää. Sen pohjalta haastattelija ja haastateltava lähtivät käsittele-

mään erilaisia teemoja. Kaikki nämä teemat eivät päätyneet valmiiseen videoon, 

sillä tarkoituksena oli koostaa tiivis kokonaisuus, jossa kuitenkin tulee monenlai-

set näkökulmat esille. Valitsimme vastauksista tarkoituksella kärkkäimmät sekä 

ajatuksia herättävimmät. 
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Koska opinnäytetyömme aihe on ajatuksia herättävä, moniulotteinen ja eettisesti 

haastava, käytimme valokuvia sekä liikkuvaa kuvaa luonnosta tasapainottamaan 

videota ja sen tunnelmaa. Näillä kuvilla ja videoilla toimme vaihtelua videon kul-

kuun haastatteluiden sekä teoreettisen tiedon oheen. Muiden kuin haastatteluvi-

deoiden avulla loimme produktin edetessä tilaa katsojan tunteille, ajatuksille sekä 

pohdinnoille. Videolle valikoitui opiskelijoiden kommenteista provosoivimmat, jo-

ten taustalla olevien kuvien ja videoiden avulla rauhoitimme koko videon yleisil-

mettä. Valitsimme luontoaiheisia videoita aaltoilevasta merestä sekä melko yk-

sinkertaisia maisemakuvia esimerkiksi tiestä ja taivaasta sekä kauniista aurin-

gonlaskusta. Luonto on rauhoittava ja neutraali elementti, mikä sopii vastapai-

noksi eettisesti ristiriitaiselle aiheellemme. Kaikki käyttämämme kuvamateriaali 

on meidän kuvaamamme ja kaikki tekijänoikeudet ovat meidän hallussamme. 

 

Opinnäytetyömme tuote tehtiin yhteistyössä Diakin lehtorin kanssa hänen aloit-

teestaan. Annamme videon Diakin opetuskäyttöön, mutta koulumme ulkopuoli-

sesta esittämisestä tulee keskustella tekijöiden kanssa. Yleiseen jakeluun vi-

deota ei voida antaa, sillä haastatelluilta opiskelijoilta on pyydetty lupa vain vi-

deon käyttöön Diakin sisällä. Videota tullaan jatkossa vielä muokkaamaan opin-

näytetyötä ohjanneen lehtorin toiveiden mukaan. 
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 VIDEON KÄSIKIRJOITUS JA SAATU PALAUTE 

 

 

5.1 Aiheeseen herättelevä alku 

 

Videon ensimmäisen esittämisen jälkeen saimme palautelomakkeilla (liite 2) 

opiskelijoilta kysymyksiä liittyen videolla nähtäviin henkilöihin. Päätimme kertoa 

lyhyesti, että haastateltavat ovat Diakin opiskelijoita. Tarkemmin heidän henkilöl-

lisyydestään ei ole tarpeen kertoa videolla. Videon alussa mainitsimme, että 

”Tätä videota varten haastateltiin Diakin opiskelijoita keväällä 2018”. 

 

Ensimmäinen kysymys aiheeseen liittyen on ”Tulisiko ihmisen saada päättää 

omasta kuolemastaan?”. Tällä herättelemme katsojan pohtimaan kuolemaa sekä 

hieman sivuamme jo eutanasiaa. Musiikki alkaa kysymyksen tullessa näkyviin. 

Alkuun valitsimme yhden säkeistön laulusta Maan korvessa, jonka olemme itse 

soittaneet ja äänittäneet. Pelkkä säkeistön melodia on tässä soitettu pianolla. 

Tekstin jälkeen videolla on muutaman sekunnin mittainen videokuva aaltoilevasta 

merestä. Tämän aikana katsojalla on aikaa miettiä, mitä ajatuksia ensimmäinen 

kysymys herättää. 

 

Seuraavaksi videolla eräs haastateltavista aloittaa kuoleman eettisen ja moraali-

sen pohtimisen. Hänen mukaansa kuolemaa ei voida ajatella hoidon jatkeena, 

vaan se on osa elämää. Kuolema ei myöskään hänen mielestään ole sairaus, 

joka voitaisiin parantaa. Kommenttien jälkeen videolla kerrotaan, että ”Eutanasia 

(kreik. euthanatos) = hyvä kuolema”. Tähän toinen haastateltava kommentoi eu-

tanasian olevan inhimillistä eikä siinä tehdä kenellekään pahaa. Seuraavaksi ker-

romme teoreettista tietoa: ”Eutanasialla tarkoitetaan parantumattomasti sairaan 

tai kestämättömästi kärsivän elämän päättämistä aktiivisesti tämän omasta tah-

dosta.” Tähän yksi haastateltava kommentoi, ettei eutanasia voi olla kenenkään 

tehtävä. 
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5.2 Näkökulmien moninaisuuden esittelyä 

 

Musiikki vaihtuu vapaasti soitettuun ja improvisoituun pianokappaleeseen, joka 

koostuu yksinkertaisista fraaseista jääden siten tarkoituksella videon taustalle. 

Kysymys: ”Mitä sinulle tulee mieleen sanasta eutanasia?” herättelee katsojan 

lempeästi pohtimaan aihetta. Tähän vastaukseksi olemme koonneet seitsemän 

haastateltavan videoidut osuudet, joissa tulee laajasti erilaisia näkökulmia esille. 

Välissä on myös kuva, jonka aikana katsoja ehtii kokoamaan hieman ajatuksiaan, 

ennen kuin seuraava haastateltava kertoo mielipiteensä. Laitoimme tekstikuvana 

otteen Suomen laista surmaamiseen liittyen, ja siihen haastateltava vastaa ajat-

televansa, että ihmisellä on oikeus eutanasiaan, jos joku suostuisi sen hänelle 

suomaan. Haastateltava jatkaa, ettei kuitenkaan ole oikeutta vaatia ketään tap-

pamaan itseään, sillä se olisi toisen ihmisen omalla tunnolla. 

 

Kokosimme erilaisiin kysymyksiin saatuja vastauksia tekstin ”Jos eutanasia olisi 

laillinen…” jälkeen. Nämä vastaukset eivät muulla tavalla liity toisiinsa, vaikka 

niissä tuodaan tärkeitä näkökulmia esille. Esimerkiksi kaksi haastateltavaa pohtii 

eutanasian sallimista myös lapsille ja eräs nostaa esiin elämän loppuvaiheen hoi-

tosuunnitelman. Vastauksissa myös nousee hieman provosoivia vastakysymyk-

siä esille, kuten miksi tappaminen olisi laillisesti sallittavaa. Haastatteluvastaus-

ten väliin laitoimme tekstikuvan ”Armomurha? Armokuolema?”, jonka tarkoituk-

sena on laittaa katsoja pohtimaan erilaisten sanamuotojen merkitystä ja niistä 

syntyviä mielikuvia. 

 

 

5.3 Saattohoito, omakohtaisuus ja eettisyys 

 

Halusimme tuoda videossa esiin myös näkökulmia erilaisista eettisistä kysymyk-

sistä tekstikuvien muodossa. Teimme seuraavaksi osuuden, jossa on pelkästään 

tekstiä, videokuvaa sekä musiikkia. Haastattelut jätimme tästä osuudesta pois, 

jotta katsojalle jää enemmän aikaa pohtia kysymyksiä sekä sisäistää tietoa. En-

simmäiseksi nostimme katsojan pohdittavaksi seuraavan teeman: ”Potilas toivoo 

eutanasiaa. Viikon päästä potilas ei enää kykene ilmaisemaan tahtoaan. Voi-
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daanko luottaa siihen, että potilas yhä toivoo eutanasiaa?” Tämän jälkeen vide-

olla on muutaman sekunnin mittainen videokuva aaltoilevasta merestä, jolloin 

katsojalle jää aikaa miettiä kysymystä. Osuus jatkuu teoreettisella tiedolla saat-

tohoidosta: ”Saattohoito on elämän loppuvaiheen hoitoa. Se kestää päiviä tai viik-

koja eli se ajoittuu lähelle kuolemaa. Saattohoidossa keskitytään kuolevan poti-

laan ja hänen läheistensä tukemiseen, sekä potilaan oireiden ja kivun lievityk-

seen. Saattohoidossa kuolevalla ja hänen läheisillään on mahdollisuus valmis-

tautua lähestyvään kuolemaan. Aktiivinen kuolemaan auttaminen ei kuulu saat-

tohoitoon. Saattohoito on potilaan hyvää ja kokonaisvaltaista hoitoa.” (Valvira i.a.) 

Tämän tekstiosuuden ajan musiikkina on ollut toinen, aiempaa voimakkaammin 

pianolla soitettu säkeistö kappaleesta Maan korvessa, jossa melodian lisäksi soi 

bassolinja. Tarkoituksenamme on musiikin avulla vaikuttaa katsojan tunnetilaan. 

 

Musiikki vaihtuu takaisin improvisoituun kappaleeseen, ja seuraavaksi kysymme: 

”Saattohoito, eutanasia vai molemmat?” Tämän jälkeen olemme koonneet haas-

tateltavien vastauksia saattohoitoon liittyen. Monet toivat esiin tarpeen kehittää 

saattohoitoa. Eutanasiaa puoltavat toivat esiin, ettei saattohoidolla voida korvata 

eutanasiaa. Aihetta vastustavat nostivat esiin vastakkaisen ajatuksen, että saat-

tohoidon puutetta korvattaisiin eutanasialla. Eräs vastustaja myös kysyi, mitä nor-

maalissa kuolemassa ja saattohoidossa pelätään, kun halutaan eutanasia. 

 

Herättelemme tulevia ammattilaisia pohtimaan, mitä he itse tekisivät, jos eutana-

sian toteuttaminen tulisi omalle kohdalle. Kysymyksen jälkeen esillä on videoku-

vaa merestä, jonka aikana voi pohtia omia ajatuksia. Tämän jälkeen neljä haas-

tateltavaa vastaavat eri näkökulmista aiheeseen. Eräs nostaa esiin ammattilaisen 

neutraaliuden ja toinen rinnastaa eutanasia rokottamiseen. Lyhyen maisemavi-

deon jälkeen eräs haastateltava tuo esiin kristinuskon näkökulman elämän ar-

vostamisesta Jumalan lahjana, jonka jälkeen provosoidaksemme otimme jakeen 

Raamatusta "Älä tapa." (2. Moos. 20:13). 
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5.4 Pohdintaa syventävä loppu 

 

Provosoivan jakeen jälkeen tunnelma muuttuu musiikin avulla synkemmäksi ja 

videolla alkaa soida kappaleen Maan korvessa kolmas säkeistö. Siinä on jo mu-

kana säestys melodian ja bassolinjan lisäksi, ja se on soitettu entistä voimak-

kaammin ja teokselle ominaisesti tumman sävyisesti. Seuraavassa osuudessa 

esitämme useamman kysymyksen, joiden väleissä on videokuvaa maisemista. 

Kysymme seuraavia asioita: Lakkaako elämä jossain vaiheessa olemasta elämi-

sen arvoista? Tekeekö kärsimys elämästä huonompaa? Jos läheisesi toivoisi it-

selleen eutanasiaa, pysyisitkö hänen vierellään? Osuuden tarkoituksena on lait-

taa katsoja pohtimaan erilaisia teemoja eutanasiaan liittyen. Kysymykset sekä 

videon tunnelma ovat tarkoituksella provosoivammat pohdinnan syventämiseksi. 

 

Lopuksi halusimme vielä nostaa haastateltavien perusteluja heidän suhtautumi-

sestaan eutanasiaan. Tässä osuudessa musiikiksi valikoitui Maan korvessa -kap-

paleen ensimmäinen säkeistö, rauhallisine tahteineen. Yksi on ehdottomasti eu-

tanasian puolella ja perustelee sen olevan jokaisen oikeus. Seuraava on taas 

täysin vastakkaista mieltä, ja perustelee kantansa kristinuskon näkökulmasta. 

Kolmas haastateltava tuo esiin neutraalin kantansa ja haluaa korostaa, että kai-

killa ei ole selkeää mielipidettä. Hän myös haluaa rohkaista jokaista pohtimaan 

argumentteja sekä puolesta että vastaan. Viimeisessä puheenvuorossa haasta-

teltava haluaa muistuttaa opiskelijoita uskomaan omaan työhönsä, vaikka eteen 

saattaakin tulla vaikeita tilanteita. 

 

Viimeisenä videolla merenaaltojen saattelemana kerroimme, että ”video on val-

mistettu opinnäytetyönä Diakonia-ammattikorkeakoulun opetuskäyttöön”, ”lähde-

luettelo löytyy opinnäytetyön kirjallisesta osasta”, ”kuvien, videoiden ja musiikkien 

oikeudet ovat tekijöiden hallussa” sekä tekijöiden nimet. Video loppuu kuvaan 

taivaasta, jonka päällä lukee sana: Kiitos! 
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5.5 Videon esittäminen 

 

Video esitettiin kaksi kertaa Palliative Care and end of life care -kurssilla syksillä 

2018. Ensimmäinen esitys oli 9.10.2018 ja toinen 10.12.2018. Emme itse olleet 

paikalla näissä tilaisuuksissa, mutta kurssia pitänyt lehtori keräsi opiskelijoilta 

anonyymisti palautetta antamiimme palautelomakkeisiin (liite 2) videon lopuksi. 

Palautelomakkeita saimme ensimmäisellä kerralla takaisin 37 ja toisella 32 eli 

yhteensä 69 kappaletta. Vastaajista opiskelijoita oli 68 ja opettajia yksi. Palautteet 

kerättiin heti videon esittämisen jälkeen, jotta opiskelijoilla olisi vielä päällimmäi-

senä mielessään sen herättämät ajatukset ja tunteet. Molempien esityskertojen 

jälkeen muokkasimme videota palautteiden perusteella vastaamaan paremmin 

opiskelijoiden tarpeita ja toiveita. Kaikkia palautteissa mainittuja kehittämisehdo-

tuksia emme toteuttaneet. 

 

Palautteen keräämisen jälkeen oli varattu aikaa yhteiselle keskustelulle luokassa. 

Opiskelijat saivat näin mahdollisuuden jakaa videon herättämiä ajatuksiaan ja ky-

symyksiään yhteisesti. Videon tarkoituksena on toimia keskustelun avaajana, jo-

ten sitä ei ole tarkoitus esittää irrallaan keskustelusta. Dialogisella keskustelulla 

on hyvin tärkeä rooli videon esittämisen yhteydessä, sillä sen myötä videon näh-

neiden opiskelijoiden oma pohdinta syvenee. Merkityksellistä on mahdollistaa 

luokassa kunnioittava ja avoin ilmapiiri, jossa jokainen saa tuoda omia ajatuksi-

aan mukaan keskusteluun. 

 

 

5.6 Palautelomakkeiden anti 

 

Pääosin videosta saamamme palaute oli positiivista. Palautetta antaneista 65 oli 

sitä mieltä, että videota kannattaa jatkossakin näyttää kurssilla. Useassa palaut-

teessa tätä perusteltiin sillä, että video antaa ajattelemisen aihetta. Video saikin 

kiitosta eri näkökulmien huomioimisesta ja siitä, että se synnytti ajatuksia ja ky-

symyksiä eutanasiaan liittyen. Yksitoista vastaajaa kirjoitti videon herättäneen 

heidät miettimään omaa kantaansa eutanasiaan. Myös videon havainnollisuutta 

opetusmenetelmänä nostettiin esiin. 
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Usea vastaaja koki videon näkökulman liian uskonnollisena, ja ehkä siihen liittyen 

he pitivät videon suhtautumista eutanasiaan hieman liian kielteisenä. Eräs vas-

taaja nosti esiin, että uskonnon liittäminen asiaan oli hänen mielestään turhaa. 

Hän kuitenkin koki, että video onnistui antamaan hänelle ajattelemisen aihetta 

etenkin videolla olleiden avointen kysymysten kautta. Ne koettiin useassa vas-

tauksessa positiivisina ja pohdintaa syventävinä. Yksi vastanneista olisi niiden 

sijaan toivonut enemmän keskustelua aiheesta. Yksittäisissä vastauksissa esi-

merkiksi todettiin videon olevan vain pintaraapaisu aiheeseen, sillä aihe on niin 

laaja. Toisaalta video sai myös kiitosta aiheen kattavasta käsittelystä ja selkeästä 

kokonaisuudesta. 

 

Vastaajista 48 piti videon kantaa eutanasiaan neutraalina. Muiden 21 vastaajan 

mielestä video oli joko hieman kielteinen tai myönteinen, mutta vain harva vas-

taaja ajatteli sen olevan liian kielteinen tai liian myönteinen. He pitivät videota 

vähän enemmän kielteisenä kuin myönteisenä. Eräässä palautteessa opiskelija 

kuvasi, että videolla ei yritetty tyrkyttää mitään tiettyä ajatusta, vaikka erilaisia 

mielipiteitä ja näkökulmia olikin monipuolisesti. Monessa palautteessa va-

kaumuksen vahva vaikutus yhdistettiin mielipiteeseen. 

 

Videolla ollutta teoreettista tietoa aiheesta pidettiin hyvänä. Muutamat vastaajat 

nostivat erikseen esiin, että he hyötyivät videolta saamastaan tiedosta. Teoreet-

tista tietoa enemmän palautteissa kuitenkin korostui keskustelun merkitys. Yhden 

palautteen mukaan kuolema on edelleen tabu, ja sen murtamiseksi hän nostaa 

avoimen ja puolueettoman keskustelun. Eräässä palautteessa pidettiin välttämät-

tömänä sitä, että keskustelulle jää aikaa videon katsomisen jälkeen. Opiskelijat 

eivät tienneet, että palautteen antamisen jälkeen seuraisi yhteistä keskustelua 

luokassa videon herättämistä ajatuksista. Toive yhteiseen keskusteluun näkyi 

useassa palautteessa. 

 

Eräs opiskelija kirjoitti palautteessaan, että olisi kaivannut lääkäreiden tai muiden 

ammattilaisten mielipiteitä videolle. Yksi vastaaja jäi kaipaamaan sairaan ihmisen 

näkökulmaa sekä eutanasian saaneen läheisen näkökulmaa ja kokemusta. Myös 

muutamassa muussa palautteessa opiskelijat kaipasivat tietoa haastateltavien 

taustoista. Ensimmäisessä versiossa videolla ei kerrottu haastateltavista mitään 
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taustatietoja, joten opiskelijat eivät tienneet haastateltavien olevan Diakin opis-

kelijoita. Toisessa versiossa tämä puute korjattiin kertomalla videon alussa haas-

tateltavien olevan Diakin opiskelijoita. Tästä huolimatta yhdelle opiskelijalle haas-

tateltavien tausta oli jäänyt epäselväksi. Muut eivät toisessa versiossa enää nos-

taneet tätä kysymystä esiin. 

 

Palautteissa näkyi, jos opiskelijalla oli oma, luovuttamattoman voimakas mieli-

pide aiheesta. Tämä usein esti opiskelijaa kunnioittamasta eriäviä näkemyksiä. 

Kunnioituksen puuttuminen ilmeni videolla olleiden mielipiteiden tai perustelujen 

kieltämisenä tai tuomitsemisena. Eräs opiskelijoista kirjoitti palautteeseen tietyn 

haastateltavan mielipiteiden olevan ”tyhmiä”. Video kuitenkin onnistui myös vai-

kuttamaan vastaajien ajatuksiin heidän mielipiteistään huolimatta. Yksi vastaa-

jista kuvasi videon herättäneen hänet ajattelemaan omaa epäselväksi kuvaile-

maansa suhdetta eutanasiaan. Muutamat toivat esiin ymmärtävänsä nyt parem-

min aiheen haastavuuden. 

 

Palautteissa tuotiin myös esille kuvien sekä musiikin osuutta videosta. Ensimmäi-

sen esityskerran palautteissa nousi esiin aiheeseen liittymättömien kuvien ole-

massaolo videolla. Videon toiseen versioon kuvia muutettiin, jolloin vastaava pa-

laute väheni. Osa katsojista piti taustamusiikeista ja he kuvailivat niitä rauhoitta-

viksi, osa taas koki niiden olevan liian masentavia tai dramaattisia. Usea vastaaja 

kommentoi myös videon ulkoasua. Huomiota kiinnitettiin erityisesti siihen, että 

haastateltavia oli kuvattu sivustapäin. Palautteiden perusteella se häiritsi monia 

opiskelijoita. He olisivat toivoneet, että haastateltava olisi puhunut suoraan ka-

meralle. Ailon (2015) mukaan sivuprofiilista kuvaaminen tekeekin haastatelta-

vasta etäisemmän.  

 

Palautteissa kommentoitiin videon laatua sekä kuvaan että ääneen liityen. Jotkut 

antoivat palautetta hyvin kuvatusta videosta ja selkeästä kokonaisuudesta. Muu-

tamat kiinnittivät sen sijaan huomiota puheäänen ja kuvan puutteelliseen laatuun. 

Kommentit olivat aiheellisia, mutta kyseisiin seikkoihin ei voinut enää editoimalla 

vaikuttaa. Tekijöistä riippumattomista syistä haastatteluiden videoiden laaduissa 

oli eroja, sillä ensimmäisen kameran rikkoutumisen takia jouduttiin käyttämään 

toista kameraa. Tästä vaihdoksesta johtuvat muutokset sekä niiden korjaus olivat 
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amatöörieditoijan taitojen ulkopuolella. Video on vähäisellä harjoittelulla tehty, ja 

tuotteen tilaajalla oli tämä seikka tiedossa. Tekijöinä kiinnitimme enemmän huo-

miota sisältöön kuin videon tekniseen laatuun, sillä tuotteemme tarkoituksena on 

olla sisällöllisesti vaikuttava. 

 

Monivalintakysymyksiin oli vastattu kaikissa palautelomakkeissa, avoimiin kysy-

myksiin jonkin verran vähemmän. Video koettiin pääosin selkeäksi, täysin epä-

selväksi videota ei kokenut kukaan. Yli puolet vastaajista piti videota sopivan pi-

tuisena. Osa koki videon olevan liian pitkä, kun taas muutamat olisivat mielellään 

katsoneet pidemmänkin videon. Lomakkeen lopussa kysyttiin yleisarvosanaa vi-

deolle asteikolla 1–5, jossa 1 tarkoittaa huonoa, 3 hyvää ja 5 erinomaista. Suurin 

osa vastaajista antoi arvosanaksi 3 tai 4, eli video koettiin yleisesti ottaen hyväksi 

(kuvio 2). 

 

 
KUVIO 2. Yleisarvosana videosta 
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 LUOTETTAVUUS, ARVIOINTI JA POHDINTA 

 

 

6.1 Luotettavuuden arviointi 

 

Opinnäytetyömme oli Diakin lehtorin ehdotus, joka lähti Palliative care and end 

of life care -kurssin tarpeesta. Eutanasia aiheena oli meille molemmille mielen-

kiintoinen, mutta ristiriitaisia ajatuksia herättävä. Ennen opinnäytetyöprosessin 

alkua kummallakaan ei ollut selvää mielipidettä eutanasian puolesta tai sitä vas-

taan. Tämä mahdollisti aiheen avoimemman tarkastelun erilaisista näkökulmista. 

Prosessin edetessä toisella tekijöistä oma mielipide alkoi selkeytyä, toisella ei. 

Koko prosessin ajan olemme pyrkineet tiedostamaan omat lähtökohtamme ja 

asennoitumisemme eutanasiaa kohtaan. Olemme yhdessä pohtineet esimerkiksi 

kirjallisen muotoilun neutraaliutta sekä sitä, ettei video ota kantaa eutanasiaan, 

vaikka tuo esiin useita näkökulmia. 

 

Haastatteluihin osallistuminen perustui vapaaehtoisuuteen, sillä opiskelija itse il-

moittautui halukkaaksi osallistumaan haastatteluun. Jokaiselle haastateltavalle 

kerrottiin jo etukäteen haastattelun tarkoituksesta ja materiaalin käytöstä. Haas-

tatteluun osallistuminen oli mahdollista myös pelkän äänen tallentamisella ilman 

videointia. Haastattelu toteutettiin siten, että haastateltava ja haastattelija ikään 

kuin juttelivat keskenään kameran kuvatessa haastateltavan sivuprofiilia. Vide-

ointiin ja videomateriaalin käyttöön kysyttiin lupa sekä suullisesti haastattelutilan-

teen yhteydessä että myöhemmin kirjallisesti sähköpostilla. Haastateltaville pai-

notettiin, että he voivat tällöinkin vielä halutessaan kieltää haastattelumateriaalin 

käytön videolla. Videota tullaan näyttämään ainoastaan Diakin opetuskäytössä. 

Muussa tapauksessa tulee videon tekijänoikeuksienhaltijoilta aina erikseen kysyä 

lupa videon käyttämiseen. 

 

Videolla haastateltavista kerrottiin ainoastaan se, että he ovat Diakin opiskelijoita. 

Henkilötiedot tai opiskeltava tutkinto eivät tulleet videossa ilmi, ellei haastateltava 

itse sitä jollain tavalla vastaustensa yhteydessä ilmaissut. Haastattelutilanteen 

aluksi kysyttyjä henkilötietoja (nimi ja koulutusohjelma) käytettiin ainoastaan sii-
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hen, että haastateltaviin voitiin myöhemmin olla yhteydessä esimerkiksi luvan ky-

symiseen haastattelumateriaalin käytöstä. Koulutusohjelmaa kysyimme siksi, 

että halusimme opiskelijoita eri koulutusryhmistä, ja näin selvitimme, olimmeko 

siinä onnistuneet. Haastatteluista puuttumaan jääneet sairaanhoitajaopiskelijoi-

den ja sosionomi - kirkonvarhaiskasvatuksenopiskelijoiden edustajat olisivat 

mahdollisesti tuoneet lisänäkökulmia haastatteluvastauksiin. Olimme yllättyneitä 

erityisesti sairaanhoitajaopiskelijoiden puuttumisesta, sillä aihe on ajankohtainen 

hoitotyön kentällä. 

 

Koska haastattelumuotona oli puolistrukturoitu teemahaastattelu, kysymykset 

vaihtelivat haastattelukohtaisesti (Hirsjärvi & Hurme 2008, 47). Kaikissa haastat-

teluissa oli noin seitsemän samaa kysymystä, mutta loput kysymykset syntyivät 

haastattelutilanteessa haastateltavan vastausten pohjalta. Haastattelujen paino-

piste vaihteli tästä johtuen esimerkiksi saattohoidon, itsemääräämisoikeuden ja 

eutanasialain teemoissa. Suurimmalle osalle haastatelluista opiskelijoista haas-

tattelija ei ollut ennestään tuttu. Sen sijaan jo ennestään tutuille opiskelijoille oli 

helpompi esittää provosoivampia ja haastavampia kysymyksiä. Tällä oli vaiku-

tusta haastattelujen syvällisyyden tasoon ja kysymysten johdattelevuuteen. 

 

Videota kootessamme pyrimme siihen, että haastatteluista valittiin sellaiset koh-

dat, jotka kuvasivat haastateltavan mielipidettä tai ajatusta. Tavoitteenamme oli, 

ettemme editoimalla muuttaisi haastateltavan sanomisen merkitystä irrottamalla 

sitä liikaa kontekstistaan. Osa antoi haastattelutilanteessa ehdollisen suostumuk-

sen videon käyttöön, kunnes olisi nähnyt ja hyväksynyt videolle tulevat kohdat 

omasta haastattelusta. Tämä toteutettiin ja jokainen antoi viimeistään tässä vai-

heessa suostumuksen valitun videomateriaalin käyttöön. 

 

Opiskelijat, joille video oli kurssin yhteydessä näytetty, antoivat palautetta euta-

nasiavideosta anonyymisti paperilomakkeisiin. Tämä mahdollisti avoimuuden 

vastauksissa. Kaikki eivät täyttäneet palautelomakkeita kokonaan, joten emme 

saaneet kattavasti tietoa jokaiseen kohtaan. Monivalintakysymyksissä peruste-

luja oli pyydetty vain muutamaan kohtaan, eikä niihinkään kaikkiin vastattu. Tästä 

johtuen emme tiedä tarkalleen, millä perusteella opiskelijat ovat valinneet vas-
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tauksensa. Osa oli kirjoittanut vapaamuotoisesti rakentavaa palautetta, mikä aut-

toi muokkaamaan videota. Palautelomakkeessa kysyimme myös videon neutraa-

liutta, jonka perusteella video koettiin tässä pääosin onnistuneeksi. Neutraalius 

on tärkeää, jotta video herättää opiskelijoita pohtimaan aihetta mahdollisimman 

laajasti. Videon tarkoituksena ei ole korostaa mitään yksittäistä mielipidettä. 

 

Pohdimme opinnäytetyöprosessin alkuvaiheessa, että eutanasialakialoitteen 

edistyminen saattaa vaikuttaa esimerkiksi haastattelukysymyksiin tai työmme si-

sältöön. Pyrimme kuitenkin tekemään videostamme sellaisen, ettei lakikäsittelyn 

eteneminen suuntaan tai toiseen vaikuttaisi merkittävästi videon toimivuuteen 

opetuskäytössä. Perustavanlaatuiset kysymykset, kuten eettisyys, valta kuole-

masta ja itsemääräämisoikeus eivät muutu, vaikka eutanasialaki jossain vai-

heessa astuisikin voimaan. Aihetta on aina ajankohtaista pohtia monesta näkö-

kulmasta. Videon tavoitteena onkin enemmän opiskelijoiden oma pohdinta ja 

keskustelun herättäminen kuin informatiivisuus. 

 

Opinnäytetyössä käytetyissä lähteissä on muun muassa tutkimustietoa, artikke-

leja, kannanottoja, mielipiteitä sekä lakitekstejä. Aiheen monipuolisen käsittelyn 

kannalta myös erilaisten mielipiteiden rooli opinnäytetyössä on tärkeä. Lähteiden 

luotettavuuden kriittinen arviointi on tästä johtuen haastavampaa. Olemme pyrki-

neet käsittelemään mielipiteitä mahdollisimman neutraalisti ja kunnioittavasti. 

 

 

6.2 Prosessin itsearviointi 

 

Opinnäytetyöprojektimme onnistui kokonaisuudessaan hyvin. Prosessi eteni 

suunnitelmien mukaisesti ja aikataulussaan. Pääsimme tavoitteeseemme tehdä 

video Diakin opetukseen eutanasiasta. Haastateltavia saimme suunniteltua vä-

hemmän, mutta 11 haastattelun materiaaleista koimme saaneemme monipuoli-

sesti eriäviä näkökulmia ja ajatuksia koottua videoon. 

 

Haastattelut kuvattiin Diakin Helsingin kampuksella samassa ryhmätyötilassa. 

Näin ollen jokaisella videolla on samanlainen tausta ja ympäristö. Video ja sen 
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ääni kuitenkin vaihtelivat, sillä käytimme muutamassa haastattelussa eri kame-

raa. Välineistö tai videon editointiohjelma eivät olleet huippuluokkaa. Tämä välit-

tyi kuvan- ja äänenlaadussa, mikä näkyi myös opiskelijoilta kerätyissä palaut-

teissa. Muuten videoista saamamme palaute oli varsin positiivista. Lähes kaikki 

kannattivat videon esittämistä kyseisellä kurssilla jatkossakin, mikä kertoo, että 

puutteistaan huolimatta video koettiin hyödylliseksi. 

 

Yhteistyömme opinnäytetyöprosessin aikana on ollut toimivaa ja eteenpäin vie-

vää. Työnjako on ollut tasaista, ja kummankin omien vahvuuksien hyödyntämi-

nen onnistui luontevasti pitkin prosessia. Olemme voineet yhdessä pohtia opin-

näytetyön etenemistä ja haasteita rakentavasti yhteisymmärryksessä. Aiheena 

eutanasiaan liittyy hyvin paljon eettisiä kysymyksiä, jotka herättävät tunteita. Poh-

dinta välillämme on kuitenkin pysynyt avoimena ja kunnioittavana, ja opinnäyte-

työmme neutraaliudesta johtuen meidän on myös ollut helpompi tarkastella vai-

keita asioita ikään kuin ulkopuolelta. 

  

Sairaanhoitajan tehtäviin kuuluvat terveyden edistämisen ja ylläpitämisen lisäksi 

muun muassa kärsimyksen lievittäminen, ihmisen tukeminen ja hänen omien voi-

mavarojensa lisääminen kaikissa elämäntilanteissa (Sairaanhoitajaliitto 2014). 

Herkkyys ja tahto nähdä ja kohdata ihminen myös elämän loppuvaiheeseen liit-

tyvien kysymysten ja pohdintojen äärellä kuuluvat siis hoitajan ammatillisuuteen. 

Tämän opinnäytetyöprosessin myötä ymmärryksemme kuolemaan ja eutanasi-

aan liittyvien kysymysten haastavuudesta ja moniulotteisuudesta on laajentunut. 

Halu löytää vastauksia hätääntyneen ihmisen kysymyksiin on vaihtunut haluun 

kohdata ja hyväksyä ihminen kysymyksineen, ja antaa hänelle itselleen aikaa, 

tukea ja tilaa kysymysten pohtimiseen. 

 

Hoitotyön, ja erityisesti diakonisen hoitotyön, näkökulman kehittyminen omassa 

ajattelussa opintojen myötä on syventänyt koko opinnäytetyöprosessia. Ajattelun 

kehittyminen ei kuitenkaan jää vain opinnäytetyöprosessiin, vaan se koskee 

myös yleistä suhtautumista hoitotyössä kohdattaviin potilaisiin ja tilanteisiin. Esi-

merkiksi peloista ja luopumisen vaikeudesta puhumiseen diakoninen hoitotyö an-
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taa valmiuksia. Olemme opintojen edetessä alkaneet ymmärtää myös eksistenti-

aalisen kärsimyksen kohtaamisen ja tunnistamisen merkitystä osana diakonista 

hoitotyötä. 

 

 

6.3 Ehdotuksia seuraaviin projekteihin 

 

Haastattelimme vain pienen osan Diakin opiskelijoista. Haastattelujen yhtey-

dessä meitä alkoikin kiinnostaa, mitä Diakin opiskelijat kaikkinensa ajattelevat 

eutanasiasta. Aiheesta voisi tehdä kyselytutkimuksen, joka kattaisi koko koulun 

opiskelijat. Eutanasia on ajankohtainen tällä hetkellä ja ollut esillä monessa yh-

teydessä. Tämän vuoksi olisi kiinnostavaa tietää laajemminkin tulevien sosiaali- 

ja terveysalojen ammattilaisten mielipiteitä aiheesta. 

 

Muutamassa saamassamme palautteessa kaivattiin ammattilaisten näkökulmaa 

videoon. Tämä voisi olla oma projektinsa, jossa esimerkiksi kuolemaa työssään 

kohtaavat lääkärit ja sairaanhoitajat keskustelisivat opiskelijoiden kanssa. Vaih-

toehtoisesti ammattilaisten näkökulmista voisi tehdä oman videon. Toivomme, 

että viime vuonna käynnistynyt EduPal-hanke voisi osaltaan vastata tähän toi-

veeseen ammattilaisten näkökulmasta. 

 

Saattohoito nousi useaan kertaan haastatteluissa ja lähdemateriaaleissa esiin. 

Haastatteluissa saattohoidon yhteydessä korostettiin hyvää kivunlievitystä, mutta 

saattohoito on paljon muutakin. Kuolevan ja hänen omaistensa kohtaaminen ja 

tukeminen sekä muu henkinen ja hengellinen hoitaminen ovat siinä keskeisiä. 

Saattohoidon merkityksestä, kehittämisestä ja toteuttamisesta puhutaan tällä het-

kellä yhteiskunnassa paljon. Teema on niin laaja, että siitä voisi tehdä oman vi-

deoprojektinsa tukemaan Diakin opiskelijoiden oppimista ja ymmärrystä. 
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6.4 Pohdinta 

 

Aiheena eutanasia on herättänyt läpi koko opinnäytetyöprosessin paljon ajatuk-

sia ja eettisesti haastavia kysymyksiä. Oma pohdinta niin ammatillisesti kuin hen-

kilökohtaisestikin on ollut eteenpäin vievää, kun olemme prosessin edetessä yh-

dessä käsitelleet niitä. Saimme paljon uusia näkökulmia myös muita opiskelijoita 

haastatellessamme. Olemme molemmat kohdanneet kuolevia potilaita harjoitte-

lupaikoissamme, mikä on laajentanut ymmärrystämme ja kiinnostustamme ai-

hetta kohtaan. Se on myös tehnyt aiheesta meille ajankohtaisen ja koskettavan. 

Tahto kulkea elämän loppuvaiheessa olevan rinnalla toivoa sekä ihmisarvoa yl-

läpitäen ja vahvistaen on kasvanut. 

 

Prosessista teki mielenkiintoisen aiheen lisäksi eutanasialakialoitteen ja -keskus-

telun etenemisen seuraaminen. Pinnalla olevan teeman puiminen ja pohtiminen 

ikään kuin ulkopuolelta käsin luo erilaiset haasteet, sillä keskusteluissa ovat mu-

kana tunteet ja aiheen koskettavuus. Eutanasiakysymyksen ajankohtaisuus loi 

myös vaativammaksi tuottaa sellainen video, jota voitaisiin hyödyntää opetuk-

sessa yleisen suhtautumisen ja lainsäädännön muuttuessakin. Tästä syystä 

koimme tärkeäksi pyrkiä videon neutraaliuteen suhteessa eutanasiaan. 

 

Opiskelijoiden palautteista nostimme esiin havainnon siitä, että oma mielipide voi 

olla esteenä toisten näkemysten kunnioittamiseen. Juuri tähän tulisi päästä vai-

kuttamaan jo opiskeluaikana. Oma mielipide tulee tiedostaa, jotta voi hyväksyä 

ja kunnioittaa myös toisten eriäviäkin mielipiteitä. Vain tämän jälkeen avoin ja 

vuorovaikutteinen keskustelu on mahdollista. Tässä olemme myös itse toivotta-

vasti kehittyneet; ainakin tiedostamme oman mielipiteemme ja sen vaikutuksen 

muiden ihmisten mielipiteisiin suhtautumisessa aiempaa paremmin. Video antaa 

opetukseen erilaisen tavan eutanasia-aiheen esittelyyn ja keskusteluun osallistu-

miseen. Toivomme sen tuovan konkreettista tarttumapintaa mediassa ja muuten-

kin yhteiskunnassa käytävään keskusteluun, jossa mielipiteet voivat olla hyvinkin 

kärkkäitä ja mustavalkoisia. Opiskelijoiden haastatteluissa huomasimme, kuinka 

samalla fraasilla opiskelijat sekä puolsivat eutanasiaa että olivat sitä vastaan. On-

kin tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten mielipidettään perustelee. 

 



50 
 

 

Opinnäytetyömme kohderyhmänä ovat terveysalan tulevat ammattilaiset. Videon 

tarkoituksena on nostaa esiin erilaisia teemoja ja näkökulmia eutanasiaan liittyen. 

Ammattilaisina on tärkeää tunnistaa ja tunnustaa omat lähtökohdat ja mielipiteet 

eettisesti haastavissa tilanteissa, jotta työelämässä tällaisten teemojen kohtaa-

minen ei aiheuttaisi ylimääräisiä ristiriitoja. Eutanasia on haastava teema, ja am-

mattilaisena on oltava sensitiivinen siinä, miten tuo omia mielipiteitään ja näkö-

kulmiaan esiin. Omat kokemukset vaikuttavat henkilökohtaisiin näkemyksiimme. 

Ammattilaisena on pysähdyttävä pohtimaan, miten omat näkemyksemme näky-

vät työssämme. Olisi hyvä myös tunnistaa oman mielipiteen vaikutus potilaan ja 

omaisten kanssa tehtävään työhön sekä heidän ohjaukseensa. Erään haastatel-

tavan kommentti siitä, että ammattilaisena työssään tulisi olla neutraali, on mie-

lestämme hyvä ohje moneen eettisesti haastavaan kysymykseen. 

 

Monilla haastateltavista oli kokemuksia saattohoidosta läheisensä tai omaisensa 

kautta. Heidän mielipiteensä pohjautuivatkin pitkälti näihin heidän omiin koke-

muksiinsa. Jokainen elämä ja myös elämän loppuvaihe on erilainen. Toisilla fyy-

siset kivut varjostavat viimeisiä hetkiä elämässä, kun toisilla eksistentiaalinen kär-

simys vaikuttaa paljon voimakkaammin. Myös se, kuinka suuressa roolissa kuo-

leva haluaa läheistensä tai omaistensa olevan, on yksilöllistä. Jokaiseen ihmi-

seen tulee osata suhtautua ainutlaatuisena yksilönä, ja kysyä mahdollisuuksien 

mukaan häneltä itseltään hänen omia toiveitaan ja tarpeitaan, eikä olettaa tietä-

vänsä niitä. 

 

Prosessin edetessä myös opintomme etenivät, ja se kartutti diakonisen hoitotyön 

osaamistamme. Vakaumuksemme sekä ajatuksemme ihmiselämästä kristinus-

kon pohjalta vaikuttavat ajatuksiimme eutanasiasta. Opintojen loppuvaiheen 

kursseilla käsittelimme hoitotyötä diakonisesta näkökulmasta. Kursseilla konkre-

tisoitui ihmisen kokonaisuus ja sen huomioiminen hoitotyössä. Ihmisen näkemi-

nen uudessa valossa sai meidät myös pohtimaan eutanasiaa erilaisilta kannoilta. 

Useiden erilaisten ja omien ajatuksien kanssa ristiriitaistenkin näkökulmien avoin 

pohtiminen auttaa kunnioittamaan myös oman mielipiteen vastaisia näkemyksiä. 

Tämän myötä kynnys keskusteluun madaltuu ja vuorovaikutus voi syventyä, mikä 

on tärkeää potilastyössä. Ammattilaisen roolissa emme edusta omaa mielipidet-

tämme, mutta se saattaa vaikuttaa tekoihimme ja sanoihimme, ellemme tiedosta 
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ja tunnusta sitä itsellemme. Mielestämme ammattilaisena on osattava lähteä liik-

keelle potilaan näkökulmasta ja oikeudesta oman elämänsä asiantuntijuuteen. 

 

Kysymys eutanasiasta haastaa miettimään ihmiselämän arvoa haastavissa ja 

raskaissa tilanteissa. Opintojen myötä olemme oppineet, että diakonisen hoito-

työn ja kristinuskon näkökulmat puolustavat ihmisen luovuttamatonta arvoa ja 

elämän merkitystä silloinkin, kun ihminen itse tai muut ihmiset eivät sitä enää näe. 

Myös ihmisen itsemääräämisoikeuden ja tahdon kunnioittaminen kuuluvat diako-

niseen hoitotyöhön. Vaikea kysymys onkin se, ulottuuko ihmisen itsemääräämis-

oikeus myös elämän loppuvaiheen suuriin päätöksiin. Voiko ihminen päättää 

oman elämänsä arvosta tai sen loppumisesta? Ennen kaikkea diakonisessa hoi-

totyössä keskeistä on ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen ja toivon ylläpitä-

minen. Jo se, että uskaltaa olla läsnä ja tuoda toivon kipinän elämän kipeimmis-

säkin hetkissä, voi palauttaa ihmisen uskon omaan ihmisarvoonsa. 
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LIITE 1. Haastattelukutsu-sähköposti 

 

 

Hei! 

 

Olemme kaksi sairaanhoitaja-diakonissaopiskelijaa Diakin Helsingin kampuk-

selta, ja teemme opinnäytetyönämme opetusvideon eutanasiasta Diakin opetta-

jien käyttöön. Eutanasiasta keskustellaan tällä hetkellä paljon, ja eutanasian sal-

livasta lakiehdotuksesta kiistellään. Tulevina sosiaali- ja terveysalan ammattilai-

sina meidän jokaisen olisi hyvä miettiä tietämystämme ja omaa suhtautumis-

tamme eutanasiaan jo ennen työelämään siirtymistä. 

 

Haluaisitko sinä kertoa jotain ajatuksistasi eutanasiaan liittyen? 

 

Haastattelemme helmi-maaliskuun aikana halukkaita opiskelijoita koulustamme. 

Videoimme haastattelut, ja liitämme osia haastatteluista opetusvideoon. Jos ha-

luat tulla haastatteluun, mutta et halua, että sinua kuvataan, sekin on mahdollista. 

Tärkeintä on, että saamme opiskelijoiden ajatuksia videolle. Pyrimme saamaan 

mahdollisimman laajan kirjon eri näkemyksiä ja ajatuksia aiheeseen liittyen, joten 

älä epäröi, vaikka sinulla ei olisikaan selvää mielipidettä tai tietopohjaa eutanasi-

aan. Ilmoittaudu vastaamalla tähän sähköpostiin, niin sovitaan tarkemmin, milloin 

ja missä tapaamme. Voit myös kysellä lisätietoja ennen ilmoittautumista. 

 

Tässä alla on muutamia mahdollisia haastattelun kysymyksiä. Haastattelu on 

melko vapaamuotoinen ja määräytyy pääasiassa sen mukaan, mikä haastatelta-

vaa kiinnostaa ja koskettaa. 

 

Millaisia ajatuksia eutanasia sinussa herättää? 

Koskettaako aihe sinua, onko sinulla tarttumapintaa aiheeseen? 

Mitä ajattelet tulevana hoitotyön-/sosiaalityönammattilaisena aiheesta? 

Millaisia ajatuksia sinussa herää, kun kuulet, että 64% sairaanhoitajista kannat-

taa eutanasialakia? 

Pitäisikö jokaisen sairaanhoitajan muodostaa mielipide eutanasiaan? Entä kaik-

kien muiden? 
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Vaikuttaisiko eutanasian laillistaminen sinun ajatuksiisi tai mielipiteeseesi euta-

nasiasta? 

Muita haastattelussa mahdollisesti esille otettavia teemoja ovat esimerkiksi eetti-

syys, kuka asiasta päättää, potilaan tai asiakkaan itsemääräämisoikeus sekä 

saattohoito 

 

Toivomme, että saamme opiskelijoiden äänen kuuluviin opetusvideolla! Voisitko 

sinä auttaa meitä? 

 

Aurinkoista kevättä! 

 

Anni Pahkamäki ja Marianne Haataja 

anni.pahkamaki@student.diak.fi 

marianne.haataja@student.diak.fi 
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LIITE 2. Palautelomake videosta 

 

 
PALAUTELOMAKE EUTANASIA-VIDEOSTA 

Päivämäärä: _____________________ 

1. Mitä videosta jäi mieleen? 

 

2. Videon selkeys (1=epäselvä, 5=selkeä) 

                      1                    2                    3                    4                    5 

3. Videon pituus (1=liian lyhyt, 3=sopiva, 5=liian pitkä) 

                      1                    2                    3                    4                    5 

4. Videon kanta eutanasiaan (1=liian kielteinen, 3=puolueeton, 5=liian myöntei-

nen) 

                      1                    2                    3                    4                    5 

5. Parannusehdotuksia videoon 

Sisältö:                                                    Ulkoasu:       

 

 

6. Videota kannattaa mielestäni jatkossakin näyttää tällä kurssilla: 

                      Kyllä             Ei 

Perustelu: 

7. Vapaa sana (jatka tarvittaessa lomakkeen kääntöpuolelle) 

 

 

8. Yleisarvosana koko videosta (1=huono, 3=hyvä, 5=erinomainen) 

                      1                    2                    3                    4                    5 

KIITOS PALAUTTEESTASI ! 😊 


