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teksti Tiina Suomalainen kuvat Mikko Nikkinen

Millainen on hyvä kuolema? Sitä Anja Terkamo-Moisio  
on pohtinut koko aikuisikänsä.

Elämän ja 
kuoleman 
kysymys

henkilö

tärkeän äärellä. 
Lappeenrantalainen 
terveystieteiden tohtori 
Anja Terkamo-Moisio miettii 
kuolemaa enemmän kuin 
keskiverto nelikymppinen 
pienten lasten äiti. Hänelle aihe 
ei ole ahdistava eikä masentava, 
vaan alati kiinnostava.
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Kun kuolema ensimmäistä kertaa 
koske�i Anja Terkamo- Moisiota, 
43, hän oli kymmenvuotias. 

Isoisoäidin kuolema oli rauhallinen, 
mu�a Anjan maailma järkkyi. Kukaan ei 
ollut valmistanut häntä siihen, e�ä ihmi-
set kuolevat.

Anja muistaa, kuinka täti vei hänet 
katsomaan E.T.-elokuvaa, jo�a hän saisi 
ajatuksensa muualle. Mu�a se ei au�a-
nut. Anja piinasi perhe�ä kysymyksil-
lään: Mitä se tarkoi�aa, kun kuolee? Mitä 
kuoleman jälkeen tulee? Miksi kaikki 
ovat surullisia, jos isoisoäidillä ovat asiat 
nyt hyvin?

–�Surin, koska kaikki ympärilläni oli 
niin kamalaa. Aikuiset kulkivat hiljaisina 
ja lamaantuneina, si�en alkoi hurja tou-
hotus ja hautajaisissa itke�iin taas surun 
murtamina.

Kun kuolema toisen kerran koske�i 
Anjaa, hän oli 19-vuotias nuori nainen. 
Silloin Anja jo tiesi, e�ä ihmiset kuolevat, 
ja e�ä varsinkin vanhat ihmiset kuolevat. 
Silti rakkaan papan kuoleman aiheu�a-
maan suruun ei au�anut mikään järkeily.

–�Hoidot lopete�iin, minkä seurauk-
sena pappa kuoli. Se kokemus myllersi 
maailmankuvani. Mietin, millä oikeu-
della kukaan tekee päätöksiä, joiden seu-
rauksena ihminen kuolee. Mikä on ihmi-
sen arvo, jos joku voi noin vain pää�ää, 
e�ei hän hyödy enää hoidoista? Voiko 
niin ylipäätään tehdä?

 
vaikka nuoruuden pohdintoihin 
sisältyi aimo ripaus idealismia, kokemus 
ja tieto eivät ole himmentäneet Anjan 
kiinnostusta aiheeseen – päinvastoin. 
Elämän loppuvaiheen hoito ja etiikka 
ovat olleet hänen tutkimuskohteenaan   
jo monen vuoden ajan.

Pro gradu -tutkielmassaan, kandityös-
sään ja väitöskirjassaan Anja on tutkinut 
sairaanhoitajien näkemyksiä eutanasi-
asta ja hyvästä kuolemasta. Uudessa tut-
kimusprojektissaan hän sukeltaa entistä 
syvemmälle aiheeseen.

–�Perehdyn siihen, millaisena kuolema 
näy�äytyy yhteiskunnassamme, millaisia 
ee�isiä kysymyksiä lii�yy elämän loppu-
vaiheeseen ja miten ne näkyvät potilai-
den hoidossa. Lisäksi tarkastelen niitä 
valmiuksia, joita koulutus antaa elämän 
loppuvaiheen hoitotyöhön.

henkilö

i

Mikä eutanasia?
 ► Ihmiset käyttävät eutanasia-

sanaa monin tavoin. 
Olemassa oleva lainsäädäntö 
määrittelee sen aktiiviseksi 
teoksi, joka päättää toisen 
ihmisen elämän hänen 
omasta pyynnöstään.

 ► Tällä hetkellä eutanasia 
on laillinen Belgiassa, 
Hollannissa, Luxemburgissa, 
Kanadassa ja Kolumbiassa.

 ► Suomessa kansalaisaloite 
eutanasian laillistamiseksi 
keräsi yli 63 000 kannattajaa 
ja se luovutettiin edus-
kunnalle helmikuussa.

Kuolema on  
ajankohtaisempi 
kuin koskaan.

Anja työskentelee nuorempana tutki-
jana Itä-Suomen yliopistossa hoitotie-
teen laitoksella ja on opiskelĳavaih-
dossa Belgian Leuvenissa syyskuun 
loppuun asti.

Elämä on siis kolmessa paikassa: 
Lappeenrannassa, jossa ovat mies ja 
10- ja 6-vuotiaat pojat, sekä Leuvenissa 
ja Kuopiossa, joissa ovat kansainväliset 
tutkĳayhteisöt.

Anjan tutkimille teemoille on kysyn-
tää maailmalla ja Suomessa. Kuolema 
on ajankohtaisempi kuin koskaan, sillä 
väestö ikääntyy. Viime vuonna Suo-
messa kuoli enemmän ihmisiä kuin 
syntyi.

Päivänpol�avaksi aiheeksi kuole-
man tekee kansalaisaloite eutanasian 
puolesta. Kansalaisaloite keräsi määrä-
ajassa yli 63���000 kanna�ajaa ja se luo-
vute�iin eduskunnalle helmikuussa.

Silti kuolemasta ollaan Anjan mie-
lestä kummallisen hiljaa.

–�Kun ymmärrys kuolemasta ja euta-
nasiasta lisääntyy, myös valmius käydä 
keskustelua näistä teemoista kasvaa. 
Samalla vähenee kuolemaan kohdis-
tuva pelko. Se taas edistää ihmisen 
hyvinvointia ja tervey�ä.

Siksi kuolemasta pitää puhua.
 

anjan tie sairaanhoitajasta kuole-
man tutkĳaksi on ollut polveileva.

–�Minulle sano�iin aina nuorena, 
e�ä sinusta tulisi hyvä sairaanhoitaja. 
Aja�elin, e�ä minusta tulee kaikkea 
muuta.

Peruskoulun jälkeen Anja sai kui-
tenkin harjoi�elĳan paikkoja hoito-
alalta, ja päätös uravalinnasta kypsyi. 
Vuonna 1993 Anja aloi�i sairaanhoidon 
opinnot Pirkanmaan terveydenhoito-
oppilaitoksessa, viimeisessä peruskou-
lupohjaisessa ryhmässä. Muutaman 
vuoden opiskeltuaan hän lähti vie�ä-
mään välivuo�a Saksaan erään suoma-
laisen perheen lastenhoitajaksi. Sille 
tielle hän jäi.

–�Syksyn tullen huomasin olevani 
oppilas Evangelisches Krankenhaus 
Kölnin sairaanhoitajakoulussa. Yksi 
houkutin oli se, e�ä Saksassa opinnot 
suorite�iin oppisopimustyyppisesti  
eli työskentelimme opintojen ohessa   
ja saimme palkkaa.
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pitää puhua. Omien lastensa 
kysymyksiin kuolemasta Anja 
yrittää aina vastata, vaikkei 
tiedäkään varmasti. 
– En voi sanoa, että pappa 
vilkuttaa pilvenreunalta,  
mutta voin sanoa, että hänellä 
on nyt kaikki hyvin.
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Anja valmistui sairaanhoitajaksi syk-
syllä 1999 ja aloi
i työt Kölnin yliopistol-
lisessa sairaalassa.

Tammikuussa 2007 oli elämänmuu-
toksen aika. Anja pää
i palata Suomeen 
kolmekuisen poikansa kanssa.

–�Päivämäärä on jäänyt mieleeni, se oli 
31. tammikuuta. Ensimmäiset uutiset, 
jotka kuulin Suomeen saavu
uani, ker-
toivat Kirkan kuolemasta.

Koukkuniemen vanhainkodin ja Husin 
hengityshalvausyksikön kau
a Anjan tie 

kuristaa kurkkua. Kaikkia kohtaamiani 
kuolemia en rehellisesti sano
una edes 
muista, Anja sanoo.

Mieleenpainuvin Anjan työrupeamista 
on ollut työskentely Kölnin yliopistollisen 
sairaalan osastolla, jolla hoide
iin infek-
tiotauteja, verisyöpiä ja hiviä. Hiv-poti-
laiden hoitaminen syvensi Anjan ee
isiä 
pohdintoja ihmisyydestä ja hoitotyöstä.

–�Hoito-o
eemme oli kokonaisval-
tainen. Meillä oli aidosti aikaa ja hoi-
dimme potilaat loppuun asti. Lähei-
set ja terapeutit olivat tiiviisti mukana 
hoitoprosessissa.

Kuolemasta puhu
iin paljon – sen 
merkityksestä, siihen lii
yvistä peloista 
ja toiveista. Varsinkin öisin potilaat halu-
sivat jutella. Hoitajat istuivat sängynlai-
dalla, kuuntelivat ja olivat läsnä. Kuolema 
korjasi satoaan. Kahden vuoden aikana 
kaikki osaston pitkäaikaiset potilaat kuo-
livat yhtä lukuun o
ama
a.

Anja huomau
aa, e
ä vaikka kuolema 
kohdataan edelleen useimmiten sairaa-
lassa, laitoksessa tai saa
ohoitokodissa, 
ihminen itse pää
ää enenevässä määrin 
siitä, millaisena hän viimeiset päivänsä 
tahtoo kokea.

–�Kuoleman hyvyys tulee kuolevan 
ihmisen kau
a – siitä, mikä hänelle on 
hyvä. Kuolevat ihmiset ovat haavoi
u-
vaisia, ja jokainen työstää asiaa omalla 
tavallaan. Hyvään kuolemaan kuuluu se, 
e
ä onnistumme väli
ämään kuolevalle 
tunteen, e
ä hän voi vapaasti ilmaista 
toiveensa.

Anja korostaa, e
ä meidän on oltava 
valmiita hyväksymään myös normista 
poikkeavat käsitykset hyvästä kuole-
masta. Olemme esimerkiksi to
uneet 
aja
elemaan, e
ä kukaan ei halua kuolla 
yksin ilman hoitajan tai läheisten läsnä-
oloa. Mu
a osa sairaanhoitajista, jotka 
vastasivat Anjan vuonna 2014 tekemään 
kyselytutkimukseen, piti yksinäisyydessä 
tapahtuvaa kuolemaa hyvänä kuolemana.

–�Tai entä, jos kuoleva uskoo kärsi-
myksen lisäävän oman kuoleman arvok-
kuu
a ja kieltäytyy kipulääkityksestä? 
Sellainenkin voi olla hyvä kuolema.

Anja, kuten moni muukin hoitaja, on 
joutunut myös tilanteeseen, jossa kuoleva 
potilas pyytää hoitajaa au
amaan häntä 
kuolemaan.

–�Minun luonteeni ei taivu siihen. 

Kansalaisaloitteen 
kriteerit 
eutanasialle

 ► Potilaan sietämättömiä fyysisiä 
tai psyykkisiä oireita, kipua 
ja kärsimystä ei voida enää 
lievittää olennaisesti. Hän 
sairastaa parantumatonta, 
lähitulevaisuudessa kuolemaan 
johtavaa tautia

 ► Potilas on oikeustoimikelpoinen, 
täysi-ikäinen ja kognitiivisesti 
kompetentti. Hän on toistuvasti 
esittänyt vapaaehtoisen ja harki-
tun pyynnön eutanasiasta. Lääkäri 
ja potilas ovat yhtä mieltä siitä, 
ettei muuta ole enää tehtävissä.

 ► Lääkäri on vakuuttunut, ettei 
potilas kärsi arvostelukykyä 
heikentävästä psykiatrisesta 
sairaudesta. Lääkäri on 
konsultoinut ainakin yhtä 
puolueetonta lääkäriä.

 ► Lääkäri suorittaa eutanasian itse, 
on paikalla kuolemaan asti ja on 
sen jälkeen ilmoitusvelvollinen 
valvovalle viranomaiselle.

 ► Lääkärillä tai hoitohenkilökunnalla 
ei ole velvoitetta osallistua 
eutanasian toteuttamiseen. 
Jos lääkäri haluaa kieltäytyä 
eutanasian toteuttamisesta, 
hänen tulee ohjata potilas 
jollekin sellaiselle lääkärille, 
joka on valmis toteuttamaan sen 
kriteerien täyttyessä. 

 ► Kukaan ei saa eikä voi tehdä 
eutanasiapäätöstä kenenkään 
muun puolesta.

Yksinäisyydessä 
tapahtuva kuolema  

on joidenkin  
mielestä hyvä.

i

vei Lappeenrantaan vuonna 2009. Mie-
hen perässä, hän hymähtää. Seuraavana 
vuonna syntyi perheen kuopus.

–�Työskennellessäni Eksoten poolissa 
aloin työn ohessa opiskella preventiivistä 
hoitotiede
ä Itä-Suomen yliopistossa. 
Halusin oppia uu
a ja olisin muutenkin 
joutunut päivi
ämään opintojani, koska 
tutkintoni oli opistoasteinen.

Valmistuminen terveystieteiden 
maisteriksi vuonna 2013 ei merkin-
nyt opintojen pää
ymistä, vaan Anjan 
nälkä kasvoi syödessä. Hoitotieteen rin-
nalla hän opiskeli uskontoja, etiikkaa ja 
globaalietiikkaa.

–�Tiesin tarkkaan, mistä aiheesta 
haluan tehdä väitöskirjan.

Anjan väitöskirja Complexity of a�itu-
des towards death and euthanasia (Kuo-
lemaan ja eutanasiaan kohdistuvien 
asenteiden monitahoisuus) tarkaste
iin 
Itä-Suomen yliopistossa syyskuussa 2016.

Viidessä vuodessa hän oli edennyt 
opistotasoisesta sairaanhoitajasta tohto-
riksi. Yllä
ikö nopeus?

–�Ei. Kun pääsin käsiksi kaikkiin niihin 
tutkimusartikkeleihin ja tietokantoihin, 
niin sehän oli kyselevälle ihmiselle kuin 
mannaa olisi satanut taivaasta.

 
sairaanhoitajana Anja on koh-
dannut monta kuolemaa.

–�Toiset kuolemista ovat olleet kau-
niita ja toisia muistellessa alkaa edelleen 
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Mu�a kyllähän se pistää mie�imään: 
Meille on opete�u, e�ä elämän pää�ä-
minen on väärin. Mu�a meille on myös 
opete�u, e�ä turhaa kärsimystä ei saa 
tuo�aa.

 
hyvästä kuolemasta puhu�aessa 
puhutaan myös eutanasiasta. Itse  asiassa, 
kreikankielinen sana ”eu” merkitsee 
hyvää ja ”thanos” kuolemaa.

Eutanasian kanna�ajien tärkein perus-
telu on yksinkertainen: turha kärsimys 
on epäinhimillistä, siksi ihmisen pitäisi 
halutessaan saada kuolla aiemmin ja 
arvokkaasti. Tämä kuulostaa kauniilta ja 
inhimilliseltä, mu�a Anjan kanssa kes-
kustellessa tajuaa pian, e�ä kysymykseen 
eutanasian laillistamisesta ei ole helppoja 
vastauksia.

–�Aivan ensin on määriteltävä euta-
nasia. Keskustelua vaikeu�aa se, e�ä 
ihmiset käy�ävät sanaa eri tavoin. Ole-
massa oleva lainsäädäntö määri�elee 

eutanasian aktiiviseksi teoksi, joka päät-
tää toisen ihmisen elämän hänen omasta 
pyynnöstään.

Si�en alkavat pohdinnat. Kun esi�ää 
yhden ajatuksen, kolikon kääntöpuolelta 
löytyy aina vastaväite.

Eikö meidän pidä suojella ylintä prio-
ritee�iamme, elämää? Mu�a entä, kun 
eutanasiaa pyytää aikuinen, jolla on sietä-
mä�ömiä fyysisiä ja psyykkisiä kärsimyk-
siä. Eikö hänellä ole oikeus kuolla halutes-
saan? Mu�a voimmeko hyväksyä lain, joka 
jä�ää ulkopuolelle ihmiset, jotka eivät 
kykene ilmaisemaan omaa tahtoaan? Entä 
mihin vedetään sietämä�ömän kärsimyk-
sen raja? Ja taas toisaalta, voiko joku ulko-
puolinen arvo�aa toisen kärsimystä?

–�Eutanasian pitääkin olla vaikea aihe. 
Kun puhumme kuolemasta, puhumme 
elämästä. Toivon, e�ä ihmiset ymmär-
täisivät, miten isosta asiasta on kysymys. 
Yksi on kuitenkin varma: eutanasia ei voi 
olla vastaus kuolemanpelkoon.

 
pitäisikö eutanasia laillistaa? Anja 
ei ota siihen kantaa. Hänen tehtävänsä 
on tutkĳana tuoda näkökulmia keskuste-
luun, jota Anja soisi käytävän paljon vilk-
kaammin ja laajemmin.

–�Jos me avaamme tämän oven, mei-
dän on oltava valmiita myös jatkokeskus-
teluun. Jos sallimme eutanasian 18-vuo-
tiaalle, niin miksi ei 17-vuotiaalle? Entä 
sallimmeko eutanasian myös mielenter-
veyspotilaille ja muistisairaille, kuten on 
käynyt Hollannissa ja Belgiassa?

Eräänä edellytyksenä eutanasian lail-
listamiselle Anja pitää sitä, e�ä saa�o-
hoito olisi kehite�ävä korkeatasoiseksi  
ja ulote�ava kaikkien saataville.

–�Toisaalta, on myös ihmisiä, joita ei 
voida au�aa maailman parhaallakaan 
saa�ohoidolla. Ja taas toisaalta: pitäisikö 
tämän pienen ryhmän takia hyväksyä 
eutanasia?

Anjan väitöstutkimuksessa kävi ilmi, 
e�ä 74 prosen�ia sairaanhoitajista 
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hyväksyy eutanasian osana suomalaista 
terveydenhoitoa. Kyselyyn vastanneista 
muista kansalaisista eutanasiaa kanna�i 
85 prosen�ia.

–�Sairaanhoitajat pitivät myös hyvin 
tärkeänä oikeu�aan kieltäytyä osallistu-
masta eutanasiaprosessiin, jos eutanasia 
laillistetaan.

Anja pitää eri�äin tärkeänä, e�ä sai-
raanhoitajat ja heitä edustavat järjestöt 
osallistuisivat eutanasiasta käytävään 
keskusteluun.

–�Tähän keskusteluun ei kutsuja jaella, 
vaan oma paikka on ote�ava. Sairaanhoi-
tajat edustavat sitä amma�iryhmää, joka 
on potilaan kanssa eniten. Jos eutanasia 
laillistetaan, eivät hoitajat pääse asiasta 
eroon, vaikka eutanasian toteu�aisi 
lääkäri.

 
kahvilan rauhallisessa nurk-
kauksessa, aamuvarhaisella, on tilaa 

puhua kuolemasta. Anja pitää kännyk-
käänsä esillä, sillä vanhempi poika on 
jäänyt aamun tunneiksi kahdestaan 
kotiin kahdeksanviikkoisen koiranpen-
nun kanssa.

Muutaman päivän päästä Anja pakkaa 
taas matkalaukkunsa ja lentää puoleksi-
toista viikoksi Leuveniin. Sinne mennään 
tekemään töitä: Anjan päivät täy�y-
vät tutkimussuunnitelman hiomisesta, 
aineiston analysoimisesta, artikkeleiden 
kirjoi�amisesta, tutkĳakollegojen kanssa 
keskustelemisesta ja tutkimusrahoituk-
sen hakemisesta.

Mikäli Anja saa rahoitusta tutkimus-
projektilleen suunnitelmien mukaan, 
seuraavat viisi vuo�a kuluvat tutkimuk-
sen parissa.

Ennen kuin hyvästelemme, on vielä 
yksi kysymys jäljellä: Miten sinä haluaisit 
kuolla, Anja?

–�Tärkeintä minulle olisi saada kuolla 
tietoisesti – ei niin, e�ä olisin kipu- ja 
rauhoi�avien lääkkeiden turru�ama. 
Eutanasia tuntuu tällä hetkellä itselle 
vieraalta ajatukselta, mu�a näin on 
helppo sanoa, kun haukkaa elinvoimai-
sena maukasta sämpylää.

Si�en Anjaa alkaa naura�aa.
–�Mieheni kanssa vitsailemme usein 

kuolemantutkĳan pahimmasta trage-
diasta. Siitä, e�ei pääse kertomaan 
kenellekään, millaista se kuoleminen 
oikeasti on. t
anjan blogit: terkamo.com ja hyvapahakuolema.

blogspot.fi (ei enää aktiivinen)

Eutanasian 
pitääkin olla 
vaikea aihe.
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