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Anna Rajala

Tällä palstalla kuunnellaan 
fysioterapian ääntä kah-
desta eri maasta, kahdel-
la eri tavalla. Tiina Leme-
tyinen on asunut ja tehnyt 
töitä pitkään Yhdysvallois-
sa. Anna Rajala asuu Bri-
teissä ja valmistelee par-
haillaan väitöskirjaa. 

  kauko •
      kirjeitä

Junaradalla seisoo kolme ih-
mistä. Yksi heistä on aivoki-
rurgi, toinen nuori opiskelija 
ja kolmas hyväntekeväisyyttä 
tekevä miljonääri. Heitä koh-
ti kulkee juna, josta on jarrut 
rikki. Sinulla on mahdolli-
suus pelastaa nämä ihmiset. 
Sinun täytyy vain ohjata juna 
toiselle radalle vetämällä rata-
vaihteiston vivusta. 

Toisella radalla seisoo 
kuitenkin yksi ihminen. Hän 
on eläkeläinen ja ylipainoi-
nen tupakoitsija. Mitä teet? 
Annatko junan kulkea vää-
jäämättä kohti kolmea ih-
mistä? Vai käännätkö rata-
vaihteistoa, jolloin aiheutat 
yhden ihmisen kuoleman? 

Tällaiset junarata-ajatus-
leikit ovat typeriä ja vaaral-
lisia yksinkertaistuksia. Ne 
ovat murhanhimoisia ja kär-
jistettyjä. Ne perustuvat ajat-
teluun, jonka mukaan pa-
ras eettinen valinta on uhra-
ta yksi, jos se hyödyttää use-
ampaa. 

Jonkun täytyy kuolla. 
Usein kriteereinä ovat ikä, 
elintavat ja varallisuus. Ky-
seenalaisuudesta huolimat-
ta niiden on ajateltu sopivan 
vertauskuvaksi terveyden-
huollon priorisoinnin eetti-
siin kysymyksiin.

Priorisointi on terveyden-
huollossa jokapäiväistä. Yksi 

Murhanhimoista etiikkaa
syy priorisointiin on paine 
säästää terveydenhuollon re-
sursseja. Englannissa julkisen 
terveydenhuollon työntekijät 
ovat kärsineet pitkään sääs-
tökuurista. Tämän seurauk-
sena kiire, työmäärä, stressi 
ja väsymys ovat lisääntyneet. 
Työaikaa on venytettävä yhä 
useammalle. Ylitöistä on tul-
lut normi.

Entä Brexit? Britannian 
ero EU:sta ei vaalilupauk-
sista huolimatta tuo terve-
ydenhuollolle penniäkään. 
Päinvastoin, se vaarantaa jä-
senyyden mukanaan tuomia 
etuja, kuten palkkatasa-ar-
voa ja vanhempainvapaita. 
Se vaarantaa myös 144 000 
EU-kansalaisen työpaikan 
terveysalalla. Tekijöistä, eri-
tyisesti fysioterapeuteista, on 
jo nyt pulaa.

Fysioterapeutit joutuvat 
harvemmin ratkaisemaan elä-
män ja kuoleman kysymyk-
siä. Priorisointi ei kuiten-
kaan ole yhdellekään fysio-
terapeutille vieras asia. An-
taisitko parasta mahdollista 
kuntoutusta yhdelle vai hie-
man heikompilaatuista kun-
toutusta neljälle? Millä perus-
teella asetat yhden kuntoutu-
jan toisen edelle? Uhraisitko 
yhden useamman puolesta?

Junarata-ajatusleikit tar-
joavat eettiselle toiminnalle 

mallin, jossa voi tehdä vain 
huonoja valintoja. Vaikka 
vaihtoehtojen vähyys saattaa 
olla todenmukainen kuvaus 
jokapäiväisestä priorisoinnis-
ta, tilannetta on vaikea niellä 
sellaisenaan. 

Kykenemättömyys tar-
jota eettisesti ja ammatilli-
sesti tyydyttävää kuntoutus-
ta johtaa nimittäin erityi-
seen pahoinvointiin. Riittä-
mättömyyden tunne on yksi 
oire. Arvottomuuden tunne 
on toinen. On kohtuutonta, 
että fysioterapeutit joutuvat 
punnitsemaan ihmiselämi-
en arvoja. Vielä kohtuutto-
mampaa on kärsiä huonosta 
omatunnosta, jos valittavana 
ei ole kuin ennalta päätettyjä 
huonoja vaihtoehtoja.

Mikä neuvoksi? Jos saan 
käyttää junarata-ajatusleikkiä 
sitä itseään vastaan, aloittai-
sin kyseenalaistamalla. Juna-
rata-ajatusleikki ei nimittäin 
ota huomioon taloudellis-
ta tai poliittista kontekstia. 
Mitä ihmettä nämä ihmiset 
alunperinkään tekevät siel-
lä radalla? 
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