
 ` Esko Seppänen ja Ilkka Taipale, 
poliitikko ja lääkäri-poliitikko, ovat 
pikavauhtia toimittaneet uusimman 
puheenvuoron eutanasia-keskus-
teluun. He ovat saanet mukaansa 
liudan nimekkäitä asiantuntijoita 
kirjoittamaan elämästä, kuolemasta 
ja eutanasiasta. Puolesta ja vastaan. 
Biologi Anto Leikola, lääkärit Claes 
Andersson, Antti Jääskeläinen, Heikki 
Pälve, Päivi Räsänen, Ari Rinne ja 
Günther Scwesinger, sairaanhoitajat 
Merja Sankelo, Aija Immonen ja Marja 
Korhonen, juristit Paula Kokkonen, 
Jussi Matikkala ja Heikko Salo, filosofi 
Timo Airaksinen, pappi Eero Huovi-
nen sekä kuolemaa nähneet ja kär-
simystä kokeneet Tuula-Liina  Varis, 
Maarit österman, Minna Pekola ja 
Martina Houtsonen ovat tuot taneet 
päätoimittajien lisäksi arvokasta, 
syväl listä ja painavaa luettavaa. 
Kirjan loppuun on vielä liitetty kaksi 
liitettä: ETENE:n julkilausuma ihmis-
arvosta, saattohoidosta ja eutana-
siasta sekä hoito-testamenttilomake 
ohjeineen.
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Vaikka teos onkin näkökulmia 
eutanasiaan, kansisivuilla ja ensim-
mäisissä kappaleissa tarkastellaankin 
elämää. Oikein hyvä. Tähän nivoutuu 
eutanasiakin. Niin kuin laulussa 
lauletaan: elämää – ei sen enempää. 
On syytä pitää perspektiivi näkyvillä. 
Anto Leikolan ansiokkaan ja moni-
puolisen elämän analyysin jälkeen 
on mielekästä jatkaa kuolemasta, 
kuolemisesta ja eutanasiasta, joihin 
aiheisiin suurin osa kirjasta tietysti 
liittyy.

Erityisen painavan puheen vuoron 
on laatinut pappi. Emeritus-piispa 
Eero Huovinen pohtii toisaalta 
elämää ja sen rajoja ja toisaalta 
tahtomista. ”Voiko elämän antaa olla 
elämä? Olisiko hyvä jos tunnistaisim-
me elämämme hallinnan rajat emme-
kä koskisi kaikkeen, mihin pystymme? 
Olisiko onnellista vai onnetonta, jos 
oppisimme hallitsemaan elämän 
loppua? Poistuisivatko kivut, kärsi-
mys ja kuolema? ”, pohtii Eero-piispa. 
Pohdintaan vastaa Antti Jääskeläinen 
kirjassa toisaalla: ”Potilaan kärsimys 
kaiken kaikkiaan on laaja käsite, eikä 
se ole hoidettavissa vain lääketieteen 
avulla…”. Eutanasiakaan ei voi olla 
ratkaisu kärsimyksen ongelmaan. 
Huovinen tuumailee viisaasti vaikeaa 
asiaa, jota julkisessa eutanasia-
keskustelussa lehtien palstoilla ei 

liene käsitellyn yhtään: vakaata 
tahtoa. ”Eikö ihmisen oma tahto aina 
rajaudu toisiin tahtoihin? Eutana-
 siaa mietittäessä monet tahdot 
kohtaavat toisensa. Saattaa vallita 
jopa eri suuntiin vetävien tahtojen 
kaaos… Ehkä kaikkein hankalimpana 
tahtojen ristiriitana pidän ihmisen 
oman sisäisen tahdon horjuvuutta ja 
epätasapainoa.” Huovisen kirjoitus 
viisaudessaan ja kriittisyydessään 
särähtää virkistävästi ihmisen auto-
nomiaa horjuttamattomana oikeute-
na pitävään (terveys)filosofiaan.

Nautintoa – jos sellaista tunnetta 
voidaan eutanasiakirjaa lukiessa 
ylipäätään voi kokea – tuottivat Ilkka 
Taipaleen eutanasia-historiikki ja  Päivi 
Räsäsen kirjoitus etiikasta. Pysäyt-
 tävin kappale puolestaan oli Minna 
Pekolan toimittamat otteet ALS:ia 
sairastaneen isänsä päiväkirjasta, 
joka päättyi eutanasiapäivään Sveit-
sissä. Melko monimutkaista mutta 
asiallista pohdintaa juridiikasta ovat 
käyneet Jussi Matikkala ja Heikko Salo. 
Onneksi mukaan on saatu ”saattohoi-
don pioneerin”, varatuomari Paula 
Kokkosen oikeudelliset näkökulmat, 
joita lääkärinkin on helppo seurata ja 
ymmärtää.

Pettymyksiä olivat professori 
Timo Airaksisen kirjoitus – joka 
itse asiassa on sama kuin tämän 
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Listan tiedot ovat Akateemisesta 
kirjakaupasta Helsingistä. Sille on 
koottu perinteisten kirjojen lisäksi 
myös sähköisiä. SAY tarjoaa kirjoja 
jäsenilleen arvosteltaviksi. Mikäli olet 
halukas kirjoittamaan kirja-arvoste-
lun Finnanestiin jostakin tämän tai 
aikaisempien listojen kirjasta, ota yh-
teys toimitukseen. Kirja toimitetaan 
kustannuksitta ja se jää käyttöösi. 

Ritva Jokela
ritva.jokela[a]fimnet.fi

lehden teemanumerossa äskettäin 
julkaistu juttu sekä Juha Hännisen, 
Claes Anderssonin, Esko Seppäsen 
ja Ilkka Taipaleen kirjoitukset, joissa 
Pandoran lipasta ei saatu raotettua 
aiempaa enemmän. Henkilökohtaiset 
tragediat toki koskettavat, mutta 
uutta sisältöä eutanasia-keskus-
teluun ei tule. Kolmen kokeneen 
sairaanhoitajan lämpimät kappaleet 
tuovat ehkä eniten maata jalkojen 
eutanasia-keskustelussa, joka sitten-
kin on kovin tunnepitoista. Mutta 
mitä se voisi muuta ollakaan, kun 
kyse on arvovalinnoista.

Mitä jäi puuttumaan? Eutanasia-
lakia peräänkuuluttavien olisi syytä 
muistaa, että eutanasia lääketieteel-
lisenä prosessina ei kuulu koulutuk-
seemme. Hollantilaiset ovat rapor-
toineet eutanasiakomplikaatioita 

jopa 30 %:ssa tapauksista. Kuole ma 
ei olekaan seurannut saumattomasti 
ja siististi letaalin injektion jälkeen. 
Eutanasiaa kannattaville pitäisi 
kertoa, että sekään menetelmä ei ole 
itsestään selvä ja kivuton ratkaisu 
kärsimykseen. Lääkäriy den ja euta-
nasian suhdetta ei liioin kirjassa ole 
syvällisesti pohdittu. Miten eutanasia 
vaikuttaisi lääkärin ammatti-identi-
teettiin yhteiskunnassa? Olisi suonut, 
että saattohoidon asiantuntijat oli-
sivat myös analysoineet eutanasia-
käsitteen huolestuttavaa hämärty-
mistä Hollannissa, Luxembourgissa ja 
Belgiassa. Näissä maissa palliatiivista 
sedaatiota on alettu käyttää ihmisen 
elinpäivien lyhentämiseen. Sellaista 
toimintaa ei kuitenkaan kutsuta eu-
tanasiaksi, jolloin vältytään ilmoitus-
velvollisuudesta viranomaisille!

Ketkä kirjoittajista sitten kan-
 nattavat ja ketkä vastustavat euta-
 na siaa? Se selviää vasta ottamalla 
kirjaa omaan käteen! Sitä suosittelen 
jokaiselle lehtemme lukijalle! Kirja ei 
paina eikä maksa paljon – huolimatta 
siitä että teksti on paikoitellen kovin, 
kovin painavaa. 

Vaikka teos onkin näkökulmia 
eutanasiaan, kansisivuilla ja 
ensimmäisissä kappaleissa 
tarkastellaankin elämää.
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