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EUTANASIA SANAKIRJA 
Juha Hänninen 
 
Sisältö: 
 
Esipuhe 

1. Armomurha 
2. DNR/ei-elvytetä 
3. Elinajan odote / ennuste 
4. Eutanasia 
5. Hoitotahto 
6. Itsemääräämisoikeus 
7. Kuolinapu 
8. Kyky tehdä päätös/kompetenssi 
9. Lääkkeellisesti avustettu kuolema (”avustettu itsemurha”) 
10. Palliatiivinen hoito 
11. Palliatiivinen sedaatio 
12. Passiivinen eutanasia 
13. Saattohoito 
14. Sietämätön kärsimys 

 
 
ESIPUHE 
 
Eutanasiasta puhuttaessa monelle meistä on joko epäselvää, miten siihen liittyviä käsitteitä 
käytetään tai kuinka ne tulisi ymmärtää. Ranskassa mm. presidentti Emmanuel Macron on 
äskettäin esittänyt sanakirjan laatimista eutanasiaan ja muuhun kuolinapuun liittyvistä 
käsitteistä keskustelun helpottamiseksi. Miksi sanakirja on välttämätön? ”Jotta saisimme 
aikaiseksi rauhallisen kansallisen keskustelun elämän lopun kysymyksistä” on presidentti 
Macron asian ilmaissut. Tarvitsemme sanakirjan kuolemaan liittyville käsitteille, jotta ne 
tulisivat helpommin ymmärrettäviksi ja olisivat helposti kaikkien saatavilla. 
 
Myös Suomessa usein vedotaan keskustelun vaikeuteen, koska tunnumme helposti puhuvan 
eri asioista, vaikka käytämme samalta kuulostavia sanoja. Usein keskustelu pysähtyy 
erilaisiin näkemyksiin siitä, mitä eutanasia, avustettu itsemurha tai kuolinapu tarkoittavat. 
 
Tarvitaan siis eräänlaista kuoleman ”katekismusta”, johon on kerätty kuolemisen käsitteistä 
selitykset – mitä se on. 
 
Yritän tässä pienessä versiossa lyhyesti kertoa, millaisia sisältöjä kuolemaan liittyviin 
käsitteisiin liittyy. Pyrin hakemaan erilaisia näkökantoja käsitteiden selityksiksi ja yritän sen 
jälkeen esittää, kuinka käsitteitä voitaisiin yhdessä käyttää paremmin toisiamme 
ymmärtäen. Tätä voidaan täydentää jatkossa. 
 
Sanat eivät kuitenkaan ole vain merkkijonoja, joilla olisi yksinkertainen kaikille sama 
merkitys. Sanoilla korostetaan ja arvotetaan puhuttua tai kirjoitettua. Siksi voisi olla 
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ihanteellista, että käsitteille haettaisiin joukolla yhteistä merkitystä. Yritimme tätä Sosiaali- 
ja Terveysministeriön työryhmässä, joka oli asetettu eutanasia-kansalaisaloitteen 
hylkäämisen jälkeen eduskunnassa. Ryhmäkäsittely ei tuonut sen enempää selkeyttä 
käsitteisiin. Erimielisyys liittyi nimenomaan tunne- ja arvolatauksiin, joita käsitteisiin 
liitettiin. 
 
Kuvittelenko sitten, että voisin yksin ratkaista tämän dilemman. Aion yrittää katsoa asioita 
paitsi omalta, myös kanssani eri tavalla näkevän henkilön kannalta. Yritän siis käydä sisäistä 
debattia niin avoimesti ja analyyttisesti kuin kykenen. Lopputulosta ei ole tarkoitettu 
lopulliseksi totuudeksi, vaan ajatuksena on helpottaa yhteistä keskustelua sanomalla 
mahdollisimman selkeästi, missä ongelma voisi piillä. 
 
Kunkin käsitteen otan lyhyeen käsittelyyn , ja luetteloimalla käsitteet aakkosittain pyrin 
helpottamaan niiden löytämistä. Esittelemäni käsitteet liittyvät laajasti kuolemaan, 
kuolemiseen, saattohoitoon ja kuolemaan avustamiseen. Yritän avata myös sellaisia 
käsitteitä, jotka ovat julkisessa, mutta eivät ammatillisessa kielenkäytössä. Ajatus on lyhyesti 
ja selkeästi luoda kuva käsitteen keskeisistä piirteistä. 
 

1. ARMOMURHA 
 
Käsite armomurha on vanhahtava ja sisältää käsitteet armo ja murha. Armolla on viitattu 
potilaan kärsimyksen herättämään säälin tai empatian tunteeseen. Murha käsitteellä on 
kuvattu toisen ihmisen kuoleman tuottamista. 
 
Käsite murha pitää yleensä sisällään ajatuksen teon pahantahtoisuudesta. Murha on 
rikoslaissa ankarasti tuomittava teko. Siten armon ja murhan sisällyttäminen teon 
kuvaamiseen sisältää ristiriidan. 
 
Lisäksi armon käsite liittyy uskonnolliseen käsitteistöön ja armollisuus viittaa pikemmin 
tekijän motiiveihin kuin potilaan omaan pyyntöön. Armomurhan voisi ajatella olevan 
kyseessä silloinkin, kun kärsivä ei itse sitä pyydä, mutta tekijä kokee sen (säälistä) 
velvollisuudekseen. 
 

2. DNR / EI-ELVYTETÄ 
 
Ei-elvytetä päätöksellä kielletään sydämen uudelleen käynnistämisyritykset mahdollisen 
sydänpysähdyksen sattuessa. Päätös ei rajaa mitään muuta annettavaa hoitotointa eikä ole 
yleinen hoitolinjaus. 
 
Ei-elvytetä päätös kirjataan yleensä potilaan sairauskertomuksen ns. kriittisiin tietoihin. 
Usein on käytetty myös merkintää DNR (do not resuscitate) tai DNAR (do not attempt to 
resuscitate), jotka tarkoittavat samaa. 
 
Joskus käytetään merkintää SLK (sallitaan luonnollinen kuolema) tai vastaavaa 
englanninkielistä merkintää AND (allow natural death). Tällä tarkoitetaan pidättäytymistä 
kaikista elämää pitkittävistä toimista potilaalla, jonka sairaus on pitkälle edennyt ja 
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kuoleman katsotaan olevan lähellä. Merkintä on kuitenkin varsin tulkinnanvarainen, eikä 
aina ole selvyyttä mitä kussakin yksittäisessä tapauksessa siitä seuraa. 
 
On suositeltavampaa esittää hoitolinjaus auki useammalla sanalla kuin käyttää lyhenteitä. 
 
Pidättäytyminen elvytyksestä pitkälle edenneessä sairaudessa perustuu siihen, ettei sairaan 
ja huonokuntoisen ihmisen elämä ole palautettavissa toimintakykyiseen elämään 
mahdollisen sydänpysähdyksen yhteydessä sydänelvytyksellä. 
 

3. ELINAJAN ODOTE / ENNUSTE 
 
Kuolinavun toteutuksessa on tärkeä kysymys, kuinka kauan kuolinapua pyytävällä ihmiselle 
on elinaikaa jäljellä. Silloin puhutaan yleensä ennusteesta. Elinajan odotteella ymmärretään 
yleensä aikaa, joka perusterveellä ihmisellä tilastollisesti on jäljellä. 
 
Ihmisen elinajan ennustaminen perustuu tietämykseen tautien yleisestä käyttäytymisestä, 
taudin etenemisestä tällä kyseisellä henkilöllä, tilastollisista tiedoista sekä potilaan 
kliinisestä tilasta. On sairausryhmiä, joissa on huononemisen jaksoja, jotka eivät välttämättä 
kerro vielä kuoleman läheisyydestä, vaikka suunta sinne onkin tiedettävissä. 
Huononemisjakson jälkeen voi seurata parempi jakso. On myös sairausryhmiä, joissa 
kuolemaa edeltää pitkä tasaisen huono ajanjakso, joka voi kestää vuosia. Sitten on 
sairauksia, joissa huononeminen ja kuolema lähestyvät liki lineaarisesti, joskus jopa hyvinkin 
nopeasti.  
 
Eutanasiasta puhuttaessa on pidetty oleellisena, ettei menetetty elinaika olisi kovin pitkä. Se 
tarkoittaa, että eutanasian toteuttamisen edellytyksenä on ollut lyhyt, usein tarkemmin 
määrittelemätön ajanjakso, jonka potilas voisi vielä elää, ellei eutanasiaa toteutettaisi. 
Kanadassa aiemmin oli edellytyksenä eutanasialle, että kuolema on selvästi nähtävissä 
lähitulevaisuudessa. Sillä tarkoitettiin yleisimmin alle 6 kk ennustetta. Tästä kuitenkin 
luovuttiin, koska ennusteen tarkkuus ei juuri koskaan ole kovin hyvä ja tarkka. 
 
Kun puhutaan ennusteesta eutanasian yhteydessä, sillä useimmiten tarkoitetaan, että 
potilaan sairaus on merkittävästi tulevaa elinaikaa lyhentävä. Lyheneekö elämä 3, 6 vai 12 
kk ei ole merkityksellistä, oleellisempaa on tieto elämän lyhenemisestä ja nykyinen koettu 
kärsimys. 
 

4. EUTANASIA 
 
Eutanasialla tarkoitetaan ihmisen elämän päättämistä suoneen injisoitavalla lääkeaineella 
hänen omasta pyynnöstään. Edellytyksenä on, että pyynnön esittävä ihminen sairastaa 
kuoleman johtavaa tautia ja kokee siihen liittyen sietämätöntä kärsimystä. Lisäksi 
edellytetään, että pyynnön esittävä henkilö on kykenevä tekemään itseään koskevia 
päätöksiä eli on kompetentti. 
 
Psyykkinen sairaus, dementoiva sairaus tai kehitysvamma eivät ole eutanasian toteutumisen 
estäviä seikkoja, elleivät ne vakavasti vaikeuta kyseisen ihmisen päätöksentekokykyä. 
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Kuoleman tuottaminen injisoimalla kuolettava aine potilaaseen on Suomessa rikoslain 
mukaan tappo tai surma. Siihen voidaan soveltaa lieventäviä seikkoja, jolloin rangaistuksen 
aste saattaa olla myös lievempi. Oikeudellisesti lääkärin asema on kuitenkin epäselvä. 
 
Saattohoito ei ole ristiriidassa eutanasian kanssa. Eutanasia tulee kyseeseen, kun henkilö 
saattohoidosta huolimatta ilmaisee toistetun vapaaehtoisen pyyntönsä saada apua oman 
kuolemansa tuottamiseen. 
 
Eutanasialle on olemassa selkeät kriteerit eri maissa, sekä protokolla, jota tulee noudattaa 
kuolinapua toteutettaessa. Valvonta on yleensä jälkikäteistä. Espanjan laissa eutanasiasta 
on säädetty, että valvonnan tulee olla etukäteen suoritettuna. Kuolinavun antanut lääkäri 
tekee raportin valvovalle elimelle, joka tarkastaa ovatko kriteerit täyttyneet ja protokollaa 
noudatettu. 
 

5. HOITOTAHTO 
 
Hoitotahto on kirjallinen tai suullinen potilaan ilmaisema hänen mahdollista tulevaa 
hoitoaan koskeva tahdonilmaus, jolla hän rajoittaa tulevia hoitotoimia. Hoitotahto voidaan 
laatia valmiiden mallien mukaisesti tai vapaana tekstinä. Hoitotahto voidaan tallentaa 
Omakantaan. 
 
Aiemmin hoitotahdosta on käytetty käsitettä hoitotestamentti. 
 
Hoitotahto määrittää potilaaseen kohdistettavat hoitotoimet silloin, kun hän itse ei enää 
kykene niitä ilmaisemaan sairaudestaan tai muusta syystä johtuen. Yleisesti hoitotahdolla 
on ilmaistu, ettei hoitotahdon tekijälle tule antaa elämää pitkittäviä hoitoja, mikäli hänen ei 
odoteta enää toipuvan itsenäiseen elämään. Tällaisia ovat mm. hengityskonehoito, 
nesteytys ja ravitsemushoito sekä toisinaan suonensisäiset antibiootit. 
 

6. ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS 
 
Yleisimmin kuolinapua perustellaan inhimillisellä kärsimyksellä ja ihmisen oikeudella itse 
päättää omasta kuolemastaan, kun hän lähellä kuolemaansa kärsii. Suomen potilaslaissa 
itsemääräämisoikeus määritellään oikeudeksi kieltäytyä hänelle tarjotusta hoidosta. 
Positiivista oikeutta vaatia jotain hoitoa laissa ei määritellä. 
 
Kieltäytyminen hoidosta voi tapahtua joko suoraan ilmaisemalla tai aiemmin tehdyllä 
hoitotahdolla, johon henkilö on kirjannut miltä haluaa välttyä tilanteessa, kun ei enää 
kykene itse asiaa ilmaisemaan. 
 
Kieltäytymisen lisäksi on pohdittu, tulisiko potilaan antaa suostumus hänelle tarjottavaan 
hoitoon.  
 
Eutanasiasta keskusteltaessa on esitetty, että potilaalla olisi velvollisuus ennen kuolinavun 
saamista, vastaanottaa lääkärin ensin tarjoama hoidollinen vaihtoehto. Mikäli hän ei siihen 
suostuisi, ei hänelle potilaslakiin vedoten olisi oikeutta vaatia kuolinapua. Kuten ei ole 
oikeutta muunkaan hoitomuodon vaatimuksiin. 
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Potilaslain mukaan ihminen voi kieltäytyä vastaanottamasta lääkärin tarjoamaa hoitoa. Sen 
jälkeen lääkärillä on velvoite yhdessä potilaan kanssa hakea vaihtoehtoinen hoidon muoto, 
jonka potilas voi hyväksyä. Kuolinavun tällaisessa tilanteessa estäisi vain lääkärin 
kieltäytyminen toteuttamasta potilaan esittämää toivetta. 
 
Itsemäärääminen ei ole absoluuttista. On paljon asioita, joihin emme voi suoranaisesti 
vaikuttaa, vaikka ne kohdistuisivat meihin itseemme. Miksi kuolinavun kohdalla 
itsemääräämistä tulisi noudattaa? Sitä voidaan perustella ihmisen kokemalla kärsimyksellä 
ja kuoleman läheisyydellä. Itsemääräämiselle voidaan asettaa suurempi paino tilanteessa, 
missä ihminen päättää oman kärsimyksensä lyhentämisestä. 
 
Annettavan hoidon tulee olla lääketieteellisesti perusteltua. Itsemääräämisoikeuteen 
vedoten ei voi vaatia mitä hoitoa tahansa. Voidaanko kuolemaa lähestyvän ihmisen 
lievittämättömien kärsimysten luovan sellaisen lääketieteellisen perustan, jolloin pyyntö 
kuolinavusta olisi perusteltua ja itsemääräämisoikeuden mukaista? 
 
 

7. KUOLINAPU 
 
Kuolinapu on kiistanalainen käsite, jolla voidaan tarkoittaa kaikkea toimintaa, joka tähtää 
kärsivän ihmisen kuoleman lääkkeelliseen nopeuttamiseen. Tuolloin se kattaa sekä 
eutanasian että potilaan itse ottaman kuolettavan lääkeaineen käytön. 
 
Käsitteen on myös nähty kattavan kaiken kuolevan ihmisen saaman avun, ja tuolloin 
sisältävän myös saattohoidon. Tässä merkityksessä käsitteen on nähty olevan epätarkka ja 
kenties harhaanjohtava. Täyttä yksimielisyyttä käsitteestä ei ole saavutettu. 
 
Kansainvälisesti kuolinapu käsitettä käytetään kattamaan kaikki se toiminta, jossa potilaan 
kuoleman jouduttamiseksi hänelle luovutetaan tai häneen injisoidaan kuoleman tuottavia 
läääkeaineita. 
 
 

8. KYKY TEHDÄ PÄÄTÖS / KOMPETENSSI 
 
 
Henkilöllä ei ole kykyä pyytää kuolinapua, jos hän ei mielenterveyden häiriön, 
kehitysvammaisuuden, muistisairauden tai muun sellaisen syyn vuoksi kykene 
ymmärtämään pyyntönsä merkitystä, [luonnetta ja seurauksia] eikä sen vuoksi kykene 
ilmaisemaan pätevästi/adekvaatisti pyyntöään 6 §:ssä säädetyn mukaisesti.    

- Psykiatrinen- tai muistisairaus tai kehitysvamma sinänsä eivät ole esteenä 
kuolinavun saamiselle 

- Sanallisen ilmaisun mahdollisuuden puuttuessa tulee käyttää muita 
kommunikoinnin keinoja 

 
Kuolinapua koskevaa pyyntöä ei voi tehdä toisen puolesta. 
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9. LÄÄKKEELLISESTI AVUSTETTU KUOLEMA 
 
Tästä käytetään toisinaan myös käsitettä avustettu itsemurha tai lääkäriavusteinen 
kuolema. Oleellinen piirre avustetussa kuolemassa on, että potilas itse ottaa (nielee, avaa 
infuusion) kuolettavan aineen. Kuolemassa voi avustaa muukin kuin terveydenhuollon piiriin 
kuuluva henkilö, esimerkiksi potilaan läheinen. 
 
Lääkärin rooli vaihtelee riippuen kunkin maan lainsäädännöstä. Yhdysvalloissa lääkäri 
kirjoittaa potilaalle reseptin kuolettavasta lääkeaineesta. Suomessa kuolemassa avustamista 
ei ole rikoslaissa määritelty rikokseksi. Yleisimmin kuoleman tuottamiseen käytetään 
barbituraatti-valmisteita, joita Suomessa on saatavilla ainoastaan eläinlääkintään. 
 
Kuoleman tuottaminen muilla lääkeaineilla tai tilaamalla laittomasti verkkokaupasta on 
usein ongelmallista. 
 
Lääkärin asema hänen avustaessaan potilasta kuolemaan on oikeudellisesti epäselvä. Vaikka 
se ei ole rikoslaissa määritelty rangaistava teko, avustamisesta voi seurata ongelmia 
ammatinharjoittamisen suhteen. Ruotsissa lääkäri avustettuaan potilasta kuolemaan 
menetti oikeutensa toimia lääkärinä. Lisäksi hän sai sakkorangaistuksen 
huumausainerikoksesta hänen luovuttaessaan keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä 
potilaalle ilman virallista indikaatiota. 
 
 

10. PALLIATIIVINEN HOITO 
 
Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan oireenmukaista- ja tukihoitoa kuolemaan johtavassa 
sairaudessa, kun parantavan hoidon mahdollisuuksia ei enää ole. Palliatiivinen hoito voi 
alkaa samanaikaisesti esimerkiksi taudin etenemistä jarruttavan syöpähoidon aikana. 
 
Palliatiivisen hoidon kesto ei ole ajallisesti rajattua. 

11. PALLIATIIVINEN SEDAATIO 
 
Kyseessä on kuolemassa olevan ihmisen vaivuttamisesta tiedottomuuden tilaan tilanteessa, 
missä tämän kärsimys on muutoin huonosti lievitettävissä. Vaivuttaminen tiedottomuuteen 
tapahtuu lääkeaineilla, jotka annostellaan joko ihon alle tai suoneen jatkuvana infuusiona.  
 
Usein kyse on hyvin pian odotettavissa olevasta kuolemasta ja tiedottomuuden kesto on 
yleensä alle 3 vuorokautta. Syitä potilaan vaivuttamiseen tiedottomuuteen ovat yleensä 
kuolemaa edeltävä vaikea sekavuustila, vaikea hengenahdistus tai sietämätön 
hoitoresistentti kiputila. 
 
Palliatiivinen sedaatio pyrkii helpottamaan kuolevan ihmisen kuolemaa, eikä yleensä sovellu 
tilanteisiin, joissa ihminen itse pyytää omaa kuolemaansa (eutanasia). 
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Tietoisuuden laskeminen lääkeaineilla voidaan toteuttaa eriasteisena. Kun puhutaan syvästä 
palliatiivisesta sedaatiosta, potilas vaivutetaan tiedottomuuden tilaan kuolemaansa saakka. 
Sen kesto on lyhyt, eikä sen aikana toteuteta tukihoitoja (nesteytys). Potilaan tietoinen 
elämä ei jatku enää sedaation aloituksen jälkeen eikä läheisillä ole enää kontaktia 
potilaaseen. 
 
Tiedottomuus voi olla matala-asteisempaa tilanteissa, joihin ei liity välitön tuskainen 
kuolema. Tällöin tiedottomuus voidaan toteuttaa esimerkiksi osa-aikaisena (öisin) tai 
käyttää lääkeaineita, jolloin potilas on helposti havahdutttavissa. 
 

12. PASSIIVINEN EUTANASIA 
 
Kyseessä on useimmiten luopuminen sellaisesta hoidosta tai tukihoidosta, jonka ajatellaan 
ylläpitävän potilaan elämää. Tallaisia voivat olla suonensisäinen nesteytys tai -ravitsemus tai 
hengityksen koneellinen tukeminen. Koska ajatellaan, että kuolema näin nopeutuu, toimet 
on käsitteellisesti yhdistetty eutanasiaan. 
 
Hengityskonehoidon tai dialyysin lopettaminen todellisuudessa nopeuttaakin potilaan 
kuolemaa. Sen sijaan nestehoidolla tai suoneen annettavalla ravitsemuksella ei useinkaan 
kyetä lisäämään esimerkiksi kuolemassa olevan syöpäpotilaan elämää tai elämisen laatua. 
 
Passiivinen eutanasia käsitteen sijaan voidaan ajatella, että hoidossa luovutaan sellaisista 
toimista, jotka eivät enää auta eivätkä hyödytä kuolemassa olevaa ihmistä. Aivan kuten 
luovutaan syövän hoitokeinoista, kun havaitaan, ettei niillä enää ole sairauden hoidossa 
tehoa. 
 
Hengityskonehoidosta luopuminen tulee kyseeseen tilanteessa, jossa koneesta 
irrottautuminen tulevaisuudessakaan ei ole mahdollista, kyseessä on etenevä sairaus ja 
potilas itse on toivonut, ettei joutuisi elämään loppuaikaansa koneesta riippuvaisena. 
 
Nestehoidosta tai suonensisäisestä ravinnosta luovutaan tilanteessa, missä yleensä kyseessä 
on loppuvaiheen edennyt syöpä, ja nesteytyksellä lisättäisiin potilaan turvotusta ja kipua 
kuitenkaan saamatta lisää elinaikaa. Ravitsemushoito syövän loppuvaiheessa ei lisää 
hyvinvointia eikä elinaikaa, sillä syövästä johtuen energian ja ravinteiden imeytyminen on 
voimakkaasti alentunutta. 
 

13. SAATTOHOITO 
 
Saattohoito on kuolemaa lähestyvän ihmisen hoitoa, jonka tarkoitus on lievittää sairauden 
aiheuttamia oireita sekä helpottaa lähestyvän kuoleman potilaalle ja perheelle aiheuttamaa 
ahdistusta ja mahdollista pelkoa. 
 
Saattohoito aloitetaan kun kuoleman arvioidaan olevan korkeintaan muutaman kuukauden 
päässä. 
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14. SIETÄMÄTÖN KÄRSIMYS 
 
Kärsimys on subjektiivinen tunne, joskin se yleensä liittyy etenkin sairauksista puhuttaessa 
muutoksiin elimistön toiminnassa, sairauden aiheuttamiin vaurioihin tai näihin liittyviin 
pelkoihin ja sopeutumisvaikeuksiin.  
 
Hoitotilanteissa joudutaan arvioimaan toisen ihmisen kärsimystä. Arvion tärkein peruste on 
mitä kärsivä ihminen itse ilmaisee. Kärsimystä voidaan arvioida myös ulkoisista merkeistä 
kuten ilmeistä, ääntelystä, hikoilusta, pulssista ja niin edelleen. 
 
Kärsimyksen sietämättömyyttä ei jo käsitteen sisältämän subjektiivisen kestokyvyn 
ylittymisen vuoksi voida arvioida ilman henkilön omaa ilmaistua tuntemusta. Toisen 
sietämätön ei välttämättä ole samanlaista toiselle ihmiselle. 
 
Sietämätön kärsimys on keskeinen käsite eutanasiassa. Ihminen pyytää omaa kuolemaansa, 
kun hän kokee kärsimyksensä sietämättömäksi. Asian tekee ongelmalliseksi, kun toinen 
ihminen (lääkäri) joutuu ottamaan kantaa potilaan kärsimykseen ja tekemään ratkaisun 
onko kärsimys sellaista, että se johtaa eutanasian tai avustetun kuoleman toteuttamiseen. 
 
Mikäli lääketieteessä haluttaan mitata kärsimystä, sen subjektiivinen luonne tulee 
ongelmaksi. Kipua, joka myös on subjektiivinen kokemus, yritetään mitata erilaisilla 
kokemusmittareilla, esimerkiksi kipujanalla (visual analog scale, VAS) tai vastaavilla.  
 
Kärsimyksen käsite on hankalammin mitattavissa. Kärsimys voi olla olemassaolon turhuuden 
kokemusta, elämän merkityksen häviämistä, pelkkää jatkuvaa kuoleman odottelua, arkisen 
toimintakyvyn häviämistä tai muuta vastaavaa. 
 
Usein kärsimyksen aitouden arvioinnissa käytetään kärsimyksen pysyvyyttä. Ei riitä, että 
kärsit nyt, sinun tulee todistetusti kärsiä seuraavat kaksi viikkoa, jotta kärsimys täyttää 
kriteerit. Toisia hämää kärsimys, joka syntyy taakkana olemisesta toisille. Sitä ei useinkaan 
pidetä riittävänä tai edes oikeutettuna kärsimyksen muotona. Kärsimyksellä on kuitenkin 
myös sosiaalinen ulottuvuus. Jos minä menetän kykyni toimia keskeisillä itse kokemillani 
ihmisyyden alueilla, saatan kokea aitoa kärsimystä siitä, että minulle rakkaat ihmiset ovat 
juuttuneina siihen elämäntilanteeseen. 
 
 
 


