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Kirjeitä toimittajalle

Hoidosta kieltäytyvän Jehovan todistajan
hoitoperiaatteet

Irma Pahlman

Tarkastelen potilaan itsemääräämisoikeutta erityi-
sesti silmällä pitäen Jehovan todistajan oikeutta kiel-
täytyä verensiirrosta.

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa
(myöhemmin potilaslaki) säädetään potilaan itse-
määräämisoikeudesta. Potilaan itsemääräämisoike-
us (6 §) merkitsee sitä, että hänen suostumuksensa
on hoidon luvallisuuden edellytys ja että potilaalla
on oikeus kieltäytyä kaikesta hänelle sunnitellusta
hoidosta tai hoitotoimenpiteestä tai jo aloitetusta
hoidosta. Tämä kieltäytymisoikeus koskee myös
sellaisia hoitotoimia, joiden tekemättä jättäminen
johtaa potilaan vaikeaan vammautumiseen tai kuo-
lemaan.

Tälle potilaan keskeiselle oikeudelle annetaan
merkitystä myös Euroopan neuvoston biolääketie-
desopimuksessa (Convention on Human Rights and
Biomedicine). 5. artiklassa todetaan yksilön koske-
mattomuuden suoja, johon voidaan terveydenhoi-
toalueella puuttua vain, kun kyseinen henkilö on
antanut suostumuksensa vapaasta tahdostaan ja il-
moittanut suostumuksensa. Samassa artiklassa to-
detaan, että henkilölle tulee antaa etukäteen asian-
mukaista tietoa yksilön koskemattomuuteen puut-
tumisen tarkoituksesta ja luonteesta sekä siihen liit-
tyvistä seurauksista ja riskeistä. Biolääketiedesopi-
mus on lain tasoinen säännös ratifioinnin jälkeen,
joka tapahtunee vuoden 2002 alussa. Potilaan itse-
määräämisoikeus ei merkitse sitä, että potilaalla olisi
oikeutta vaatia jotakin hoitoa tai toimenpidettä taik-
ka valita hoitopaikkansa, vaan kysymys on potilaan
suostumuksesta hoitoon taikka siitä kieltäytymises-
tä.

Mikäli potilas kieltäytyy tietystä hoidosta tai
hoitotoimenpiteestä, on häntä mahdollisuuksien
mukaan hoidettava muulla lääketieteellisesti hyväk-
syttävällä tavalla. Mikäli tällaista muuta tapaa ei ole,

potilas voi siten jäädä oman valintansa mukaan jopa
hoidotta. Edellä selostetussa tilanteessa kysymys on
täysi-ikäisestä potilaasta, joka kykenee itse päättä-
mään hoidostaan. Hänellä on siten riittävä ymmär-
rys ja kelpoisuus arvioida mitä tietystä hoidosta kiel-
täytyminen merkitsee. Hän on potilaslain mukaan
kelpoinen päättämään. Tämä kelpoisuus ei ole oi-
keustoimikelpoisuutta eli vielä siinäkin tilanteessa,
kun henkilö on menettänyt kyvyn tehdä päteviä
oikeustoimia, hänellä voi olla kyky päättää henki-
lökohtaiseen koskemattomuuteensa puuttumisesta.

Mikäli täysi-ikäinen potilas ei itse kykene päät-
tämään hoidostaan, potilaan laillista edustajaa taikka
lähiomaista taikka muuta läheistä on ennen tärke-
än hoitopäätöksen tekemistä kuultava sen selvittä-
miseksi, millainen hoito parhaiten vastaisi potilaan
tahtoa. Tällaiseen hoitoon tulee lääkärin saada po-
tilaan laillisen edustajan, lähiomaisen taikka muun
läheisen suostumus. Suostumuksen antajan tulee
ottaa huomioon potilaan aikaisemmin ilmaisema
tahto tai, jos hoitotahtoa ei ole ilmaistu, hänen hen-
kilökohtainen etunsa. Jos tällaista suostumusta ei
saada, potilasta on hoidettava muulla lääketieteelli-
sesti hyväksyttävällä tavalla yhteisymmärryksessä
suostumisesta kieltäytyvän henkilön kanssa. Mikä-
li laillisen edustajan, lähiomaisen tai muun lähei-
sen näkemykset eroavat toistaan, potilasta on hoi-
dettava tavalla, jota lääkäri pitää potilaan henkilö-
kohtaisen edun mukaisena. Suostumuksen antajal-
la ei ole kuitenkaan oikeutta kieltää potilaan hen-
keä tai terveyttä uhkaavan vaaran torjumiseksi tar-
peellista hoitoa. Viimeksi mainittu rajoitus suostu-
muksen antajan päätäntävallalle on tarpeellinen,
jottei ratkaisevina tekijöinä suostumuksenantajan
kieltävälle asennoitumiselle olisi muut kuin potilaan
edut.

Mikäli potilas on aikaisemmin vielä kelpoisena
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antanut kirjallisen hoitotahdon ilmaisun, on sitä
ensisijassa noudatettava potilaan omana tahdonil-
maisuna oman hoitonsa suhteen. Suostumuksen
antajan käsitys potilaan hoidosta ei voi sivuuttaa
potilaan omaa hoitotahdon ilmaisua.

Alaikäiset potilaat (7 §) jaetaan potilaslaissa kah-
teen ryhmään eli kompetentit alaikäiset ja ei-kom-
petentit alaikäiset. Kompetentti alaikäinen antaa itse
suostumuksen hoitoonsa tai kieltäytyy siitä. Arvi-
on alaikäisen kelpoisuudesta ratkaisee terveyden-
huollon ammattihenkilö ottaen huomioon alaikäi-
sen iän ja kehitystason. Alaikäisiä, jotka eivät ole
kelpoisia ottamaan itse kantaa hoitoonsa, hoidetaan
yhteisymmärryksessä heidän huoltajansa tai muun
laillisen edustan kanssa.

Alaikäisen huoltajan tai muun laillisen edusta-
jan päätöksenteolle on asetettu rajat. Heillä ei ole
oikeutta kieltää potilaan henkeä tai terveyttä uh-
kaavan vaaran torjumiseksi annettavaa tarpeellista
hoitoa.

Laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä (15
§) säädetään terveydenhuollon ammattihenkilölle
velvollisuus noudattaa mitä potilaslaissa säädetään.
Lain noudattamisvelvollisuus on itsestään selvä il-
man mainittua velvoitettakin.

Lain ja eettisten ohjeiden keskinäistä suhdetta
pohdittaessa lähden oikeuslähdeopillisesta tarkaste-
lusta. Tämä merkitsee sitä, millaisen painoarvon
tuomari antaa oikeusjuttua ratkaistessaan lain sään-
nökselle ja minkä painoarvon eettiselle ohjeelle.
Ratkaisevaa tuomioistuimessa on lain säännös vah-
vana oikeuslähteenä (tuomari on sidottu vain la-
kiin), jota voi täydentää sallittu oikeuslähde, johon
eettinen ohjeistus lukeutuu.

Miten sitten on arvioitava Jehovan todistajan
suullista tai kirjallista kieltäytymistä verensiirrosta.
Viitaten aikaisemmin lausuttuun, kompetentilla
henkilöllä täysi- tai alaikäisellä on oikeus kieltäytyä

verensiirrosta. Lääkärillä on sekä juridinen että eet-
tinen velvollisuus noudattaa potilaan tahtoa.

Jos alaikäisen ei-kompetentin potilaan vanhem-
mat kieltävät verensiirron antamisen tilanteessa,
jossa lääkäri arvioi sen olevan välttämätön lapsen
hengelle tai terveydelle, lääkäri voi tehdä verensiir-
ron vanhempien vastustuksesta huolimatta suoraan
potilaslain 7 §:n valtuuttamana. Kysymyksessä ei
ole siten oikeudenvastainen teko. Mikäli on syytä
epäillä, että jatkossakin tarvitaan verensiirtoja ja
vanhemmat ne kieltäisivät ja jättäisivät lapsen tuo-
matta hoitoon, voidaan turvautua lastensuojelulain
huostaanottomenettelyyn. (Ks. myös KHO 2385/
3/99, annettu 10.3.2000.)

Miten sitten on oikeudellisesti arvioitava Jeho-
van todistajan kirjallista tahdonilmaisua. Kysymys
on hoitotahdosta, joka on terveydenhuollon ammat-
tihenkilöä sitova (potilaslaki 6 - 8 §).

Lopuksi
Oikeustila Suomessa on selkeä verrattuna esimer-

kiksi Iso-Britanniaan, jossa oikeusjärjestelmäkin on
täysin erilainen. Suomessa oikeusjärjestys perustuu
kirjoitettuun lakiin, kun taas Britanniassa määrää-
vänä ovat ennakkoratkaisut. Laki potilaan asemas-
ta ja oikeuksista on ollut voimassa lähes kymme-
nen vuotta, mutta sen säännökset ovat valitettavan
huonosti tunnettuja terveydenhuoltohenkilöstön
keskuudessa.
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