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AJASSA LIIKKUU

Epäluotettavia tutkimustuloksia asenteista 
eutanasiaan
PERTTI SUHONEN

Julkisuudessa on virinnyt kes-
kustelua eutanasiasta syksyn 
mittaan. Tällä kertaa keskuste-
lua vauhditti Itä-Suomen yli-
opiston terveystieteen tiedekun-
nassa 23.9.2016 tarkastettu ter-
veystieteen maisteri Anja Terka-
mo-Moision väitöskirja ”Comp-
lexity of attitudes towards death 
and euthanasia”. Se oli jo etukä-
teen herättänyt median kiinnos-
tuksen.

Helsingin Sanomat julkai-
si 14.9.2016 puolen sivun uu-
tisen otsikolla ”Valtaosa suoma-
laisista hyväksyy eutanasian – 
Asenteissa on tapahtunut vuo-
sikymmenen aikana huomat-
tavan suuri muutos”. Tuloksia 
esiteltiin myös monissa muis-
sa joukkoviestimissä esimerkik-
si Yleisradion tv-uutisissa, Ilta-
lehdessä, Savon Sanomissa ja Ete-
lä-Saimaassa. 

Niin väitöskirjan kuin Helsin-
gin Sanomien uutisenkin mu-
kaan 85 prosenttia 18–84-vuo-
tiaista suomalaisista ja 74 pro-
senttia sairaanhoitajista hyväk-
syy eutanasian osana terveyden-
huoltoa. Tulokset ovat yleistyk-
siä, joiden luotettavuus edellyt-
tää käytetyiltä aineistoilta edus-
tavuutta. 

Kyselytutkimuksen edusta-
vuuden lähtökohtana on tut-
kittavan otoksen satunnaisuus: 

jokaisella perusjoukon jäsenel-
lä pitäisi olla yhtäläinen toden-
näköisyys tulla otokseen. Toi-
nen edustavuuden kriteeri edel-
lyttää, ettei kato (tavoittamatto-
muus, kieltäytyminen tai vastaa-
misedellytysten puuttuminen) 
vinouta aineiston rakennetta.

Niin aikuisväestöä kuin sai-
raanhoitajiakin koskevat väi-
töskirjan aineistot ovat kauka-
na edustavista. Vastaajia kutsut-
tiin kyselyyn sosiaalisen median 
välityksellä. Tutkija oli perusta-
nut tarkoitukseen erityisen blo-
gin sekä Facebook- ja Twitter-si-
vustot. Lisäksi hän käytti hyväk-
seen seitsemää keskustelufooru-
mia, joilta löytyi linkki kysely-
lomakkeeseen. Sairaanhoitajia 
kutsuttiin tutkimukseen myös 
heidän ammattiliittonsa tiedo-
tuslehdessä. 

Tällainen tiedonkeruujärjeste-
ly valikoi vastaajia voimakkaas-
ti. Eri väestöryhmien todennä-
köisyys törmätä kyselykutsuun 
vaihteli jyrkästi. Taloustutki-
mus Oy:n Yleisradiolle vuonna 
2014 tekemän kyselyn mukaan 
yli 64-vuotiaista suomalaisista 
vain 25 prosenttia käytti jotakin 
sosiaalisen median yhteisöpal-
velua, 50–64-vuotiaista puolet. 
Vastaava osuus alle 35-vuotiai-
den keskuudessa oli yli 90 pro-
senttia. Eteläisen Suomen suuris-

sa kaupungeissa sosiaalista medi-
aa käytettiin huomattavasti ylei-
semmin kuin muualla maassa. 
Siis etelän kaupunkien nuoril-
la aikuisilla oli arviolta yli viisin-
kertainen mahdollisuus kohda-
ta kutsu kyselyyn kuin ikäänty-
neiden pohjoisen maaseudun ja 
pienten kaupunkien asukkaiden. 

Sosiaalisen median käyttäjistä-
kin vain hyvin pienellä ja vali-
koituneella osalla on ollut reaa-
linen mahdollisuus törmätä ky-
selykutsuun. Kutsun tavoitta-
mistakin vain 1 003 sairaanhoi-
tajaa ja 2 796 muuta kansalais-
ta vastasi kyselyyn. Vastaaminen 
on edellyttänyt henkilökohtais-
ta kiinnostumista tutkimuksen 
aihepiiristä, ehkä myönteistä tai 
kielteistä asennetta eutanasiaan. 
Aineiston edustavuutta saattaa 
murentaa vielä sekin, että euta-
nasian laillistamista ajavat ja vas-
tustavat aktiiviset ryhmät ja yksi-
löt ovat välittäneet tutkijan kyse-
lykutsua omissa joukoissaan. 

Asenteiden muuttuminen 
eutanasian hyväksyvään suun-
taan oli keskeisellä sijalla Hel-
singin Sanomien uutisessa. Täl-
lainen muutostarkastelu edellyt-
täisi aineistojen vertailukelpoi-
suutta ainakin neljän seikan suh-
teen: edustavuuden, keruutavan, 
kysymysten muodon ja lomake-
kontekstin. 
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Vertailun lähtökohtana olleet 
varhaisemmat aineistot perus-
tuivat edustaviin satunnaisotok-
siin, mutta uusien aineistojen 
epäedustavuus estää muutoksen 
luotettavan tarkastelun. Vertail-
tavuutta heikentää myös se, et-
tä aineistot koottiin eri menetel-
min: vuonna 1998 kirjekysely-
nä, mutta vuosina 2012–2014 
internetin välityksellä. 

Tutkimuksissa käytettyjen ky-
symysten erilaiset sanamuodot 

ja lomakekontekstit aiheuttavat 
omat ongelmansa. Varhemmas-
sa tutkimuksessa esitettiin vii-
si potilastilannetta ja kysyttiin 
kunkin kohdalla eutanasian hy-
väksyttävyyttä. Puolet aikuisvä-
estöstä vastasi hyväksyvästi niistä 
ainakin yhden kohdalla. Jälkim-
mäisessä kyselyssä oli puhe eu-
tanasian hyväksymisestä ”osana 
suomalaista terveydenhuoltoa”, 
minkä lisäksi esitettiin 15 kysy-
mystä vastaajan uskonnollisuu-

desta ja 32 kysymystä suhtautu-
misesta kuolemaan. Nämä pit-
kät, syväluotaavat kysymyssarjat 
rakentavat kehyksen, jonka va-
rassa moni saattaa vastata euta-
nasiakysymyksiin toisin kuin il-
man kehystämistä. 

Julkinen keskustelu eutanasi-
astakin on tietysti tarpeen, mut-
ta sen soisi perustuvan luotetta-
viin tutkimustuloksiin. Nyt läh-
tökohtana olevat tulokset ovat 
erittäin epävarmalla pohjalla.

Sosiaalisen median hyödyntämi-
nen akateemisessa tutkimuksessa 
herättää usein epäluuloa ja kri-
tiikkiä. Eräs yleisimmistä sosi-
aaliseen mediaan liittyvistä väit-
teistä on aineiston vinoutunei-
suus sekä rajallinen yleistettä-
vyys. Laajaa ja monipuolista rek-
rytointistrategiaa hyödyntämäl-
lä on sosiaalisen median kautta 
mahdollista tavoittaa hyvin laa-
ja sekä monimuotoinen osallis-
tujajoukko, joka sisältää myös 
ihmisiä, joita on vaikea tavoittaa 
perinteisin keinoin. Tämän joh-
dosta sosiaalisen median avulla 
kerätyn aineiston yleistettävyys 
saattaa olla jopa perinteisiä me-
netelmiä parempi, kuten esimer-
kiksi Samuel D. Gosling ja Win-
ter Mason (2015) toteavat artik-
kelissaan ”Internet Research in 
Psychology”. 

Vastausprosenttien pienene-
minen on valitettavasti yleis-
tyvä ilmiö tutkimuksissa, jois-
sa osallistujat rekrytoidaan pe-
rinteisin menetelmin, mikä joh-

tuu osittain siitä, että vastaami-
nen edellyttää aina henkilökoh-
taista kiinnostusta tutkittavaan 
aiheeseen. Näiden menetelmien 
vahvemman aseman sosiaaliseen 
mediaan nähden voi kyseenalais-
taa, mikäli esimerkiksi postiky-
selyyn vastaa alle 50 prosenttia 
lomakkeen vastaanottajista. 

Tilastokeskuksen mukaan 
86 prosenttia 16–89 vuotiais-
ta suomalaisista käytti internetiä 
vuonna 2014 – ja 64 prosenttia 
käytti sitä usean kerran päiväs-
sä. Vanhempien ikäryhmien vä-
häisempi käyttö voidaan huo-
mioida esimerkiksi tiedottamal-
la tutkimuksesta erityisesti iäk-
käimmille kansalaisille suunna-
tulla keskustelufoorumeilla, ku-
ten toimittiin tutkimuksessani. 
Sairaanhoitajia tiedotettiin tut-
kimuksesta Sairaanhoitajaliiton 
sähköisessä jäsentiedotteessa, 
jolloin jokaisella jäsenellä oli yh-
täläinen mahdollisuus osallistua 
tutkimukseen.

Tutkimuksen tulokset eivät 

poikkea suuresti aiemmista tu-
loksista, etenkään eutanasian 
yleisen hyväksynnän osalta. Esi-
merkiksi European Values Stu-
dy vuodelta 2008 tutki eutanasi-
an hyväksyntää 47 maassa: Suo-
mi sijoittui tuloksissa sijalle 8. 
Samoin Public Health julkaisi 
vuonna 2002 Olli-Pekka Ryynä-
sen ja kumppaneiden artikkelin, 
jonka mukaan eutanasian yleis-
tä hyväksyntää mittaavaan ky-
symykseen vastasi myöntävästi 
noin puolet sekä sairaanhoitajis-
ta että kansalaisista. 

Kysymyksen sanamuodon 
nähdään vaikuttavan tuloksiin 
rekrytointimenetelmää enem-
män. Tutkimuksessani tutkittiin 
asenteiden lisäksi myös niiden 
muodostumiseen vaikuttavia te-
kijöitä, joihin mahdollisen vi-
nouman vaikutus on vähäisem-
pi. Tämä johtuu siitä, että laaja 
ja monipuolinen osallistujajouk-
ko sisältää sekä eutanasiaa vah-
vasti kannattavia että sitä vahvas-
ti vastustavia henkilöitä.
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