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LYHENNELMÄ
Jehovan todistajat ovat kieltäytyneet verensiirroista 1940-luvulta lähtien. He kieltäytyvät
kokoverestä, joistakin verenosista sekä joistakin vereen liittyvistä lääketieteellisistä
toimenpiteistä kuten oman veren luovuttamisesta ja siirtämisestä takaisin elimistöön. Jehovan
todistajat eivät kuitenkaan kieltäydy kaikesta terveydenhuollosta vaan vaativat vaihtoehtoisia
hoitomuotoja.
Tieteellinen tutkimus osoittaa Jehovan todistajien verituotteiden käyttökiellon aiheuttavan
kuolonuhreja. Monissa tilanteissa tehokkaita vaihtoehtoisia hoitomuotoja ei ole.
Jehovan todistajat kieltäytyvät verituotteista paitsi vakaumuksensa vuoksi myös voimakkaan
sosiaalisen paineen ja yhteisöllisen väkivallan seurauksena. Jehovan todistajan, joka käyttää
verituotteita katumattomasti, katsotaan toimillaan eronneen Jehovan todistajista. Yhteisön
johtajat vaativat nykyisiä jäseniä karttamaan yhteisöstä eronneita ja erotettuja, myös
lähisukulaisia ja omaisia. Rangaistus on ankara, koska yhteisöstä irtautuva saattaa menettää sen
seurauksena lähes kaikki sosiaaliset suhteensa. Esimerkiksi leukemiaa sairastava Jehovan
todistaja voi joutua vaikean valinnan eteen: verituotteista kieltäytyminen voi merkitä kuolemaa,
mutta verituotteiden käyttäminen voi merkitä kaikkien läheisten ihmissuhteiden menettämistä,
koska häntä voidaan pitää katumattomana väärintekijänä, joka on toimillaan erottanut itsensä
Jehovan todistajista.
Jehovan todistajat manipuloivat jäsenkuntaansa uskomaan, että heidän pelastuksensa riippuu
verensiirroista kieltäytymisestä. Lisäksi he altistuvat indoktrinaatiolle, joka vähättelee
verituotteista kieltäytymiseen liittyviä vaaroja, liioittelee verituotteiden käyttämiseen liittyviä
vaaroja ja väittää verituotteista kieltäytymisestä olevan hyötyä potilaille. Verensiirtojen hyödyistä
Jehovan todistajille ei kerrota heidän järjestönsä laajassa julkaisutoiminnassa.
Koska Jehovan todistajat kieltäytyvät verituotteista paitsi vakaumuksensa myös manipuloinnin
ja yhteisöllisen väkivallan seurauksena olisi syytä pohtia miten yhteiskunta voi suojella
kansalaisiaan väkivallalta, joka voi johtaa pysyvään vammautumiseen tai kuolemaan. Jehovan
todistajan päätöstä kieltäytyä verensiirrosta ei voida pitää vapaasta tahdosta ilman painostusta
tehtynä päätöksenä.
Ylilääkäreille tekemämme kysely osoittaa, että Suomessa kuolee ihmisiä Jehovan todistajien
verituotteiden käyttökiellon vuoksi. Lisäksi monia potilaita ei voida hoitaa optimaalisesti, jolloin
heidän toipumisensa hidastuu ja riskit kasvavat. Potilaat eivät aina pääse leikkausjonoon, koska
lääkäri arvioi leikkauksen riskit liian suuriksi ilman verensiirto-optiota. Jehovan todistaja potilaita hoidetaan erytropoietiini-hormonilla, jonka käyttöön sisältyy riskejä.
Entisille Jehovan todistajille tekemämme kysely osoittaa, että kaikki Jehovan todistajat eivät ole
yksimielisiä verituotteiden käyttökiellosta. Jotkut entiset Jehovan todistajat kertovat, että
Jehovan todistajina ollessaan he olivat eri mieltä asiasta, mutta kokivat voimakasta yhteisöllistä
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painetta kieltäytyä verituotteista. Monet kertoivat pelänneensä, että verituotteista kieltäytyminen
voisi johtaa heidän kuolemaansa.

JOHDANTO
Jehovan todistajien verituotteiden käyttökielto on epätavallinen uskonnollinen vaatimus: sen
noudattaminen voi johtaa kuolemaan tai vakavaan vammautumiseen. Lisäksi kiellon
noudattamista valvotaan yhteisössä tarkasti ja sen noudattamatta jättämisestä rangaistaan
yhteisöllisen väkivallan keinoin.
Jehovan todistajien verituotteiden käyttökielto koskettaa miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa.
Jehovan todistajilla on aktiivisia käännytystyöhön osallistuvia jäseniä noin kahdeksan miljoonaa.
Kun tähän lisätään muut jäsenet kuten pienet lapset, vanhukset ja vähemmän aktiiviset, Jehovan
todistajia on maailmassa yli 10 miljoonaa. Suomessa aktiivisia Jehovan todistajia on noin 18 000.
Lisäksi verituotteiden käyttökielto koskettaa sellaisia Jehovan todistajien läheisiä ja omaisia,
jotka eivät ole Jehovan todistajia. Kuten tästä selvitystyöstä myöhemmin ilmenee, verituotteiden
käyttökielto aiheuttaa suuria ongelmia terveydenhuollossa.
Jehovan todistajista, jotka kuolevat kieltäytyessään verituotteista uutisoidaan aika ajoin ympäri
maailmaa.1 Ongelma on kuitenkin jäänyt melko vähäiselle huomiolle siihen nähden, että se
uhkaa miljoonien miesten, naisten ja lasten terveyttä ja elämää. Jehovan todistajien määrä
maailmanlaajuisesti vastaa suunnilleen Ruotsin asukaslukua. Jos Ruotsin kokoinen valtio
kieltäisi verituotteiden käytön lääketieteellisessä hoidossa, seurauksena olisi kuolonuhreja ja
ihmisoikeusjärjestöt kiinnittäisivät varmasti huomiota tilanteeseen varsinkin kun kielto uhkaisi
synnyttävien äitien ja alaikäisten lasten elämää. Jehovan todistajien kohdalla tämä aihe ei ole
kuitenkaan päässyt suurten medioiden tarkemman huomion kohteeksi. Ihmisoikeusjärjestöt
eivät ole kiinnittäneet huomiota asiaan.
Suomessa on Jehovan todistajien verituotteiden käyttökieltoon liittyvä korkeimman hallintooikeuden päätös, jonka perusteella alaikäiset saavat tarvitsemaansa hoitoa riippumatta heidän
vanhempiensa tahdosta (Finlex, 2000). Tämän lisäksi aiheesta ei kuitenkaan ole juuri käyty
yhteiskunnallista keskustelua.
Tässä selvitystyössä on kolme osaa. Ensimmäisessä osassa kerromme Jehovan todistajien
verituotteiden käyttökiellon taustoista kuten sen historiasta ja nykytilanteesta. Pyrimme myös
avaamaan Jehovan todistajien ajatusmaailmaa, jota ulkopuolisten on usein vaikea ymmärtää.
Kerromme myös siitä miten verituotteiden käyttökieltoa ylläpidetään manipuloinnin ja
yhteisöllisen väkivallan keinoin Jehovan todistajien keskuudessa.
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Esimerkiksi lokakuussa 2016 Éloïse Dupuis 26-vuotias kanadalainen kuoli synnytyksen jälkeisiin
komplikaatioihin, jotka liittyivät verenvuotoon ja verensiirroista kieltäytymiseen (CBC News, 2016).
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Toisessa osassa analysoimme tuloksia terveydenhuollon ammattilaisille tekemästämme kyselystä.
Selvitimme ylilääkäreille suunnatun kyselyn avulla lääkäreiden näkemyksiä ja kokemuksia
verituotteiden käyttökiellosta.
Kolmannessa osassa raportoimme entisille Jehovan todistajille tekemämme kyselyn tuloksista.
He kertovat mitä he ajattelivat verituotteiden käyttökiellosta ollessaan Jehovan todistajia ja
kokemuksistaan verituotteista kieltäytymisestä. Jehovan todistajien johtajat kieltävät
verituotteiden käytön, mutta tähän asti on ollut vähän tietoa siitä mitä yksittäiset Jehovan
todistajat ajattelevat kiellosta ja miten he ovat kokeneet sen.
Tämän selvitystyön tekijät ovat entisiä Jehovan todistajia. Tunnemme Jehovan todistajien
järjestön hyvin, koska olemme aiemmin olleet osa sitä ja sen jälkeen seuranneet Jehovan
todistajien toimintaa aktiivisesti vuosien ajan. Suhtaudumme Jehovan todistajien järjestön
toimintaan kriittisesti. Jehovan todistajien johtajat syyllistyvät hengelliseen väkivaltaan
ohjeistaessaan tarkasti kirjallisessa muodossa sitä miten verituotteista pitää kieltäytyä ja miten
näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä pitää rangaista. Valtioilla on tiettyjä velvollisuuksia
puuttua kansalaisiinsa kohdistuvaan väkivaltaan. Tässä tapauksessa hengellisellä väkivallalla on
fyysinen ulottuvuus siinä mielessä, että väkivalta voi johtaa kuolemaan. Tämä selvitystyö on
pyyntö Suomen valtiolle, että se ryhtyisi velvollisuuksiensa mukaisiin toimiin kuolemien ja
vakavien vammautumisten ehkäisemiseksi.

OSA 1: JEHOVAN TODISTAJIEN VERITUOTTEIDEN KÄYTTÖKIELTO
Verituotteiden käyttökiellon taustoja
Jehovan todistajien järjestöä johdetaan tiukan hierarkkisesti ylhäältä alaspäin. Hierarkiassa
ylempänä olevat valitsevat alempana olevat johtajat ja alempana olevilla on hyvin vähän
mahdollisuuksia vaikuttaa ylempänä olevien tekemiin päätöksiin. Ylimpinä johtajina toimivat
hallintoelimen jäsenet New Yorkissa. He päättävät oppikysymyksistä kuten siitä, millainen
lääketieteellinen hoito on sopivaa Jehovan todistajille. Hallintoelin väittää toimivansa Jumalan
ohjauksessa, eikä sen tekemiä päätöksiä saa kritisoida yhteisön sisällä (Muramoto, 1998).2
Jehovan todistajien järjestöä voidaan pitää autoritaarisena yhteisönä, joka asettaa korkeita
vaatimuksia jäsenilleen.3 Yhteisön jäseniä vaaditaan noudattamaan hyvin yksityiskohtaisia
sääntöjä yhteisön johtajien langettamien rangaistusten uhalla. Kaikilta jäseniltä nuorimmasta
vanhimpaan vaaditaan aktiivisuutta sananjulistustyössä ja viikoittaisissa yhteen kokoontumisissa.
Jehovan todistajien vaatimus kieltäytyä joistakin verituotteista ja vereen liittyvistä
2

Jehovan todistajien hallintoelimen entinen jäsen Raymond Franz (2004) on kirjoittanut erinomaisen
kuvauksen Jehovan todistajien järjestön toiminnasta katsottuna sen ylimmästä johdosta käsin.
3

Jehovan todistajien järjestön autoritaarista luonnetta ovat käsitelleet esimerkiksi Botton & Botton
(1984), Holden (2002) ja Nousiainen (2015).
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lääketieteellisistä toimenpiteistä silloinkin, kun kieltäytyminen saattaa vahingoittaa omaa tai
oman lapsen terveyttä ja elämää, on osa ilmiötä yhteisön asettamista korkeista vaatimuksista.
Brittiläisen sosiologin Andrew Holdenin (2002) mukaan tämä luo yhteisön, joka muodostuu
ainoastaan liikkeen päämääriin tiukasti sitoutuneista. Jehovan todistajien yhteisössä ei suvaita
epäilijöitä tai toisinajattelijoita. Näin kaikkien yhteisössä olevien on helpompi säilyttää usko ja
innokkuus tavoitella yhteistä päämäärää, joka on mahdollisimman monien saattaminen
pelastukseen johtavalle tielle ja pitäminen sillä tiellä Jehovan todistajien yhteisön jäseninä.
Jehovan todistajien johtajat kieltävät jäseniään puhumasta entisten jäsenten kanssa. Myös
sukulaisia ja perheenjäseniä vaaditaan katkaisemaan yhteydenpito yhteisöstä eronneeseen tai
erotettuun. Tämä yhteisön harjoittama julma henkinen väkivalta ja sen liittyminen
verituotteiden käyttökieltoon on yksi tämän selvitystyön aiheista.4
Jehovan todistajat perustelevat verituotteiden käyttökieltoa Raamatun jakeilla, joissa kielletään
veren syöminen. Heidän logiikkansa mukaan verta ei voi ottaa myöskään suoraan suoneen.
Jehovan todistajien kirjallisuudessa tätä logiikkaa on perusteltu vertauksella lääkäriin, joka
kieltää potilaalta alkoholin nauttimisen. Alkoholia ei siinä tapauksessa voi ottaa suoraan
suoneenkaan. Vertaus on ontuva ja sokean fundamentalistinen. Verensiirtokielto olettaa
Jumalan ennakoineen tuhansia vuosia sitten lääketieteen kehittymisen ja päättäneen jo silloin
verensiirroilla ihmishenkien pelastamisen olevan syntiä.
Jehovan todistajien verituotteiden käyttökiellon taustalla on 1920-luvulla heidän julkaisuissaan
vallinnut epäilevä suhtautuminen sen ajan lääketieteeseen. Jehovan todistajat kielsivät
rokotusten käytön vuosina 1921–1952. Vaikka kielto kumottiin jo 1950-luvulla, epäilevä
suhtautuminen rokotuksiin monien Jehovan todistajien keskuudessa jatkui pitkään tämän
jälkeen. Verensiirrot kiellettiin vuonna 1945. Vuodesta 1961 lähtien verituotteiden käytöstä
alettiin rangaista erottamalla katumaton väärintekijä Jehovan todistajien yhteisöstä. Elinsiirrot
olivat kiellettyjä Jehovan todistajilta vuosina 1967–1980 (Muramoto, 1998). 5
Rokotus- ja elinsiirtokieltojen kumoaminen osoittaa, että Jehovan todistajien johtajat voisivat
halutessaan kumota myös verituotteiden käyttökiellon. Jehovan todistajat ovat kuitenkin niin
kuuluisia verensiirroista kieltäytymisestä, että kiellon kumoaminen on vaikeaa. Tuhannet ihmiset
ovat kuolleet ja monet muut vammautuneet pysyvästi verituotteiden käyttökieltoa
noudattaessaan, ja siksi Jehovan todistajien johtajille on äärimmäisen vaikeaa myöntää, että he
ovat tehneet virheen kieltäessään elämää pelastavaa lääketieteellistä hoitoa. Helpointa heille on
jatkaa nykyistä, aiemmilta johtajilta perittyä linjaa, jonka mukaan heidän uskonnollinen
vakaumuksensa kieltää veren tiettyjen osien käytön lääketieteellisessä hoidossa.
4

Tarkempia kuvauksia Jehovan todistajien harjoittamasta entisten jäsenten karttamisesta: Ruoho (2013
ja 2015), Nousiainen (2014), Valkila ja Peltoniemi (2014) ja Linjakumpu (2015).
5

Nämä muutokset Jehovan todistajien opeissa on dokumentoitu yksityiskohtaisesti artikkelissa
Jehovah’s Witnesses and Blood Transfusions http://jwfacts.com/watchtower/blood-transfusions.php
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Jehovantodistajuuteen on sen alkuajoista lähtien liittynyt marttyyrius ja sen ihannointi. Jehovan
todistajat ovat koetelleet uskonnonvapauden rajoja useita kertoja esimerkiksi Yhdysvalloissa,
joka tunnetaan laajasta uskonnonvapaudesta. Jehovan todistajat ovat voittaneet lukuisia
oikeustapauksia Yhdysvaltojen korkeimmassa oikeudessa (Wikipedia, 2016).
Totalitaarisissa valtioissa Jehovan todistajille ei ole käynyt yhtä hyvin. Jehovan todistajat
kieltävät jäseniltään osallistumisen poliittiseen toimintaan kuten äänestämiseen ja vaaleissa
ehdokkaaksi asettumiseen sekä puolueisiin liittymisen. Lisäksi kiellettyä on aseelliseen
palveluksen suorittaminen yhteisöllisten rangaistusten uhalla. Joissakin totalitaarisissa valtioissa
Jehovan todistajien ehdotonta kieltäytymistä esimerkiksi puolueen jäsenyydestä ja
asevelvollisuuden suorittamisesta ei katsottu suopeasti etenkään sodan aikana. Tämän
seurauksena Jehovan todistajat kohtasivat väkivaltaista vainoa useissa maissa erityisesti viime
vuosisadalla, jolloin totalitarismi ja sodat olivat nykyistä yleisempiä. Uskonsa vuoksi vangituista
ja kuolleista kerrotaan Jehovan todistajien keskuudessa lakkaamatta tarinoita ja heidän
esimerkkinsä antaa Jehovan todistajille voimaa kohdata uskonkoetuksia omassa elämässä
silloinkin kun tottelevaisuus Jumalan järjestölle uhkaa heidän henkeään.

Kuva 1: Jehovan todistajien ylimmän johdon eli hallintoelimen jäsenet: Samuel Herd, Geoffrey
Jackson, M. Stephen Lett, Gerrit Lösch, Anthony Morris III, Mark Sanderson ja David H. Splane.

Jehovan todistajat uskovat hyvin voimakkaasti pahojen henkivoimien vaikuttavan ihmiskuntaan.
Myös verensiirtoja pidetään Paholaisen keinona pyrkiä murtamaan Jehovan palvelijoiden usko.
Vartiotornissa 1.12.1989 sivulla 9 kirjoitettiin tästä:
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Me elämme ”viimeisissä päivissä”, jotka, kuten Paavali ennusti, ovat ”rasittavia aikoja”
eli ”vaikeuksien aikaa”. (2. Timoteukselle 3:1, Revised Standard Version; The New
English Bible) Tulee yhä vaikeammaksi pitää kiinni kristillisestä nuhteettomuudestamme
tässä turmeltuneessa maailmassa. Kristillistä moraalia, kristillisiä arvoja ja normeja
halveksitaan ja ylenkatsotaan. Jehovan todistajien uskon kimppuun hyökätään joka
puolelta – kristikunnan papisto, joka vihaa talosta taloon viemäämme Valtakunnan
sanomaa; luopiot, jotka ovat yhteistoiminnassa kristikunnan papiston kanssa;
lääkintäviranomaiset, jotka haluavat tyrkyttää verensiirtoja meille ja lapsillemme;
ateistiset tiedemiehet, jotka hylkäävät uskon Jumalaan ja luomiseen, sekä ne, jotka
yrittävät pakottaa meitä sovittelemaan puolueettomuudessamme. Saatana, pimeyden ja
tietämättömyyden hallitsija, täsmällisen tiedon vihollinen, on järjestänyt kaiken
tämän vastustuksen. – 2. Korinttolaisille 4:3–6; Efesolaisille 4:17, 18; 6:11, 12.
Aluksi verituotteiden käyttökielto vaikutti melko yksinkertaiselta asialta, veren ottaminen
elimistöön oli yksinkertaisesti kiellettyä. Asia muuttui kuitenkin vuosien varrella hyvin
monimutkaiseksi lääketieteellisten menetelmien, lääkkeiden ja verituotteiden kehittyessä.
Jehovan todistajien hallintoelimessä eli ylimmässä johdossa toiminut Raymond Franz on
kertonut heidän saaneen valtavasti kyselyjä erilaisten lääketieteellisten toimenpiteiden ja
tuotteiden sopivuudesta Jehovan todistajille. He joutuivat esimerkiksi päättämään voisivatko
hemofiliaa (verenvuototautia) sairastavat Jehovan todistajat käyttää verestä eristettyjä
verenhyytymistekijöitä sisältäviä lääkkeitä. Useiden vuosien ajan Jehovan todistajien järjestö
ohjeisti jäsenkuntaansa, että hyytymistekijöitä voisi ottaa yhden kerran, mutta ei toistuvasti.
Lopulta verenhyytymistekijöiden käyttö hemofilian hoidossa sallittiin. Epäselvää on kuinka
moni hemofiliaa sairastava Jehovan todistaja kuoli tai joutui yhteisöstä erotetuksi aikana jolloin
hyytymistekijöiden käyttö oli Jehovan todistajilta kiellettyä (Franz, 2004: 120, 121).
Nykyään Jehovan todistajien verituotteiden käyttökielto jakaa veren osia ja erilaisia
lääketieteellisiä toimenpiteitä kahteen ryhmään: sellaisiin, jotka ovat ehdottomasti kiellettyjä ja
sellaisiin, joista jokaisen Jehovan todistajan täytyy itse päättää, hyväksyykö hän
henkilökohtaisesti tällaisen hoidon vai ei. Vuodesta 2000 lähtien yhä suurempi joukko veren
osia pääsi jossain määrin sallittujen listalle (Muramoto, 2001).6 Tilanne on Jehovan todistajien
jäsenelle vaativa: hänen pitäisi tutustua erilaisiin valmisteisiin ja lääketieteellisiin toimenpiteisiin
ja ottaa selvää siitä, ovatko nämä ehdottomasti ja yhteisöllisten rangaistusten uhalla kiellettyjä ja
jos eivät, salliiko hänen omatuntonsa näiden tuotteiden tai toimenpiteiden käytön.
Kuva 2 on Jehovan todistajien julkaisusta ja siinä kerrotaan mitkä veren osat ovat tällä hetkellä
ehdottomasti kiellettyjä ja mitkä ovat nk. omantunnon kysymyksiä. Jälkimmäisten kohdalla
Jehovan todistajien järjestö sallii yksittäisten Jehovan todistajien tehdä omat päätöksensä sen
suhteen, hyväksyvätkö he näiden osien käytön hoidossaan vai eivät. Jehovan todistajat
kieltäytyvät kokoverestä ja joistakin verituotteista, joita he kutsuvat veren ”pääkomponenteiksi”.
6

Vartiotorni 15.6.2000 sivu 29: Hyväksyvätkö Jehovan todistajat mitään verestä johdettuja
lääketieteellisiä valmisteita? Luettavissa osoitteessa: wol.jw.org/fi/wol/d/r16/lp-fi/2000447
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Näitä ovat punasolut, valkosolut, verihiutaleet ja plasma. Näistä kielletyistä komponenteista
saatavista verituotteista, joita Jehovan todistajat kutsuvat ”fraktioiksi” Jehovan todistajat saavat
itse päättää ottavatko he niitä vai eivät. Näihin osiin sisältyvät hemoglobiini, hemiini, albumiini,
immunoglobuliinit, verenhyytymistekijät, interferonit ja interleukiinit (katso liite 1, jossa on
yksityiskohtainen erittely verenosista, jotka ovat ehdottomasti kiellettyjä ja nk.
omantunnonkysymyksiä).

Kuva 2: Jehovan todistajien vuonna 2008 julkaisemassa kirjassa “Jumalan rakkaus” (s. 218) selitetään
mitkä veren osat ovat Jehovan todistajilta ehdottomasti kiellettyjä ja minkä osien käytöstä yksittäiset
Jehovan todistajat voivat tehdä omat ratkaisunsa.

Jakamalla veren ”pääkomponentteihin” ja ”fraktioihin” Jehovan todistajat ovat ilmeisesti
yrittäneet luoda säännöstön, jota noudattamalla he välttyvät loputtomilta kyselyiltä sen suhteen,
mitkä verenosat ovat sallittuja ja mitkä kiellettyjä. Loogiselta vaikuttava jako
”pääkomponentteihin” ja ”fraktioihin” on todellisuudessa hyvin keinotekoinen. Komponentti
ja fraktio ovat itse asiassa toistensa synonyymeja. Jehovan todistajat yrittävät uskotella, että
maailmankaikkeuden Luoja ei hyväksy verihiutaleiden (noin 0,5 % veren tilavuudesta) käyttöä,
mutta saattaa hyväksyä immunoglobuliinien (noin 1,7 % veren tilavuudesta) käytön (Muramoto,
1998: 228). Sekä sallitut että kielletyt verenosat löytyvät rinnakkain plasman ympäröiminä
verestä. Säännöstön epäloogisuus ilmenee kun ajatellaan, että veren ollessa pilkottuna riittävän
pieniin osiin, Jehovan todistajat voivat ottaa 100 % verestä, mutta eivät kokoverta.
Joissakin veren käyttöön liittyvissä kysymyksissä Jehovan todistajat etsivät opastusta Mooseksen
laista, vaikka heidän käsityksensä mukaan Mooseksen laki ei ole enää voimassa 7. Vartiotornissa
15.10.2000 (sivut 30, 31) tästä kirjoitettiin seuraavaa:
7

On erikoista, että Jehovan todistajien johtajat ovat päättäneet ”kunnioittaa” joitakin Mooseksen lain
periaatteita, mutta eivät kaikkia. Jehovan todistajat eivät noudata esimerkiksi Mooseksen lain ruokaaineisiin liittyviä kieltoja, sapatin viettämiseen liittyviä sääntöjä eivätkä kieltoa olla perimättä korkoa
lainasta. Mooseksen laki sisältää elementtejä, jotka ovat ihmisoikeuksia loukkaavia nykyisten
moraalikäsitysten mukaan. Laki esimerkiksi vaati kaikkien miespuolisten vihollisten tappamista
tilanteessa, jossa piiritetty kaupunki ei antautunut (5. Moos. 20:13). Jehovan todistajien olisi syytä pohtia
sopiiko Mooseksen laki tai sen periaatteet noudatettaviksi nykyään.
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“Joissakin tapauksissa lääkäri saattaa suositella potilaalle, että tämän omaa verta
otettaisiin talteen joitakin viikkoja ennen leikkausta (autologinen verenluovutus), niin
että tarpeen vaatiessa sitä voitaisiin antaa potilaalle. Tällainen veren säilyttäminen ja
siirtäminen takaisin ihmisen elimistöön on kuitenkin suoranaisessa ristiriidassa sen
kanssa, mitä sanotaan Kolmannessa ja Viidennessä Mooseksen kirjassa. Verta ei tule
säilyttää, vaan se täytyy vuodattaa pois, ikään kuin palauttaa Jumalalle. Mooseksen
laki ei tosin enää ole voimassa, mutta Jehovan todistajina kunnioitamme siihen
sisältyviä Jumalan periaatteita ja olemme päättäneet lujasti ’karttaa verta’. Siksi emme
luovuta verta emmekä myöskään anna säilyttää myöhempää käyttöä varten omaa
vertamme, joka pitäisi ’vuodattaa pois’. Sellainen menettely on ristiriidassa Jumalan
lain kanssa.”
Jehovan todistajat eivät siis hyväksy oman veren luovuttamista ja varastoimista tulevaa käyttöä
varten. Jehovan todistajat eivät myöskään hyväksy veren luovuttamista muiden käyttöön, vaikka
he itse hyötyvät muiden luovuttamasta verestä. Kuten yllä on todettu, Jehovan todistajat voivat
hyväksyä joidenkin verenosien käytön lääketieteellisessä hoidossa. Nämä osat on saatu
luovutetusta verestä ja vaativat joissakin tapauksissa hyvin suuren määrän verenluovuttajia ja
suurien verimäärien varastointia ja prosessointia.
Jehovan todistajien seurakuntien sisäiseen käyttöön suunnatussa julkaisussa Valtakunnan
palveluksemme on käsitelty yksityiskohtaisesti niitä vereen liittyviä lääketieteellisiä toimenpiteitä,
jotka ovat nk. omantunnon kysymyksiä eli yksittäisten Jehovan todistajien täytyy itse tehdä
ratkaisu siitä hyväksyvätkö he nämä toimenpiteet. Näitä toimenpiteitä ovat: oman veren
kierrätys, hemodiluutio, sydän-keuhko-kone, dialyysi, epiduraalinen veripaikka, plasmafereesi,
merkkaus ja autologinen verihiutalegeeli (liite 1).
Verituotteiden ja lääketieteellisten toimenpiteiden luokitteleminen ehdottomasti kiellettyihin ja
”omantunnon kysymyksiin” kertoo siitä, että yksittäisillä Jehovan todistajilla ei ole vapautta
päättää kaikista omaan hoitoonsa ja siten terveytensä ja elämänsä säilyttämiseen liittyvistä
ratkaisuista. Tästä herää kysymys: voiko uskonyhteisö laillisesti kieltää jäseniltään elintärkeää
lääketieteellistä hoitoa?
Yhteisöllinen väkivalta ja manipulointi
Uskontojen uhrien tuki UUT ry on viime vuosina kiinnittänyt huomiota Jehovan todistajista
eroavien ja erotettujen julmaan kohteluun. Jehovan todistajien järjestö kieltää entisten jäsenten
kanssa puhumisen ja heidän tervehtimisen yhteisön langettamien ankarien rangaistusten uhalla.
Yhteisön johtajat vaativat myös omaisia ja lähisukulaisia katkaisemaan yhteydenpidon entiseen
jäseneen. Rangaistus on ankara, koska monille yhteisön jättäville se merkitsee jopa kaikkien
läheisten sosiaalisten suhteiden katkeamista (Valkila ja Peltoniemi, 2014).
Rangaistus on Jehovan todistajien keskuudessa hyvin tunnettu ja pelätty toimintatapa. Kaikki
ymmärtävät, että kaikkien läheisten menettäminen edes tilapäisesti on ihmiselle hyvin rankkaa.
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Jehovan todistajien karttamisrangaistus voi olla elinikäinen, koska karttaminen on voimassa
kunnes henkilö katuu tekojaan, pyrkii takaisin Jehovan todistajaksi ja kelpuutetaan seurakunnan
vanhinten tekemän arvion perusteella takaisin yhteisöön. Sellaisille, jotka eivät enää usko
yhteisön oppeihin palaaminen Jehovan todistajaksi on hyvin vaikeaa. Läheisten ihmissuhteiden
menettäminen on johtanut kartettujen kohdalla terveysongelmiin, syrjäytymiseen ja itsemurhiin.
Verensiirtokiellon ohella Jehovan todistajien karttamisrangaistukset uhkaavat ihmisten terveyttä
ja elämää. Ilmiöt myös liittyvät toisiinsa: verensiirtoja ottava voi joutua kartetuksi (Nousiainen,
2014; Ruoho, 2015).
Jehovan todistajat erottivat vuodesta 1961 lähtien yhteisöstään sellaiset, jotka ottivat vastaan
verituotteita lääketieteellisessä hoidossa. Näin toimittiin mikäli henkilö ei tunnustanut tekoaan
seurakunnan vanhimmille ja katunut tekoaan. Katumusta arvioi Jehovan todistajien
seurakunnissa nk. oikeuskomitea, jonka toimintaa ohjeistetaan yksityiskohtaisesti Jehovan
todistajien järjestön taholta (ks. myös Nousiainen, 2015). Nykyään verituotteiden
katumattomasta käytöstä ei eroteta Jehovan todistajista, mutta Jehovan todistajat katsovat
henkilön itse eronneen toiminnallaan. Jehovan todistajat kohtelevat seurakunnasta erotettuja ja
eronneita samoin: heitä kartetaan ja myös sukulaisia ja omaisia vaaditaan karttamaan entisiä
jäseniä (Muramoto, 2001).
Tilanne on siis muuttunut vain nimellisesti siten, että kiellettyjä verituotteita katumattomasti
käyttävää Jehovan todistajaa ei eroteta vaan hänen katsotaan itse eronneen (Muramoto, 2001).
Näin Jehovan todistajat pyrkivät välttämään mahdollista juridista vastuuta ja
korvausvaatimuksia kuolemien ja vammautumisien aiheuttamisesta. Jehovan todistajat voivat
väittää oikeusistuimissa ja julkisuudessa, että he eivät erota jäseniään ja kohtele heitä julmasti
vaatimalla perheenjäseniäkin karttamaan entisiä jäseniä silloin kun Jehovan todistaja käyttää
verituotteita yhteisön yksityiskohtaisten sääntöjen vastaisesti. Lopputulos on kuitenkin sama
kuin jos henkilö erotettaisiin Jehovan todistajista: verituotteita katumattomasti käyttävä
katsotaan toiminnallaan eronneen Jehovan todistajista ja yhteisön johtajat vaativat hänen
karttamistaan.8
Jehovan todistaja -vanhinten salainen9 opaskirja Paimentakaa Jumalan laumaa (sivut 111 ja 112)
ohjeistaa seurakunnan vanhimpia tässä asiassa seuraavasti:
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Vastineessaan Muramotolle (1998a, 1998b ja 1999) Jehovan todistajien lakiosaston edustaja on
väittänyt, että omaisia ei vaadita karttamaan yhteisön entistä jäsentä (Ridley, 1999). Valitettavasti tämä
on harhaanjohtamista: Jehovan todistajien johtajat hyväksyvät jonkinasteisen yhteydenpidon joissakin
tilanteissa kuten silloin kun perheenjäsenet elävät samassa taloudessa. Yhteisöstä eronneiden omaisten
karttaminen on Jehovan todistajien keskuudessa laajamittaista ja yleistä ja yhteisön johtajien kirjallisesti
ohjeistamaa kuten lukuisat aiheesta viime vuosina kirjoitetut kirjat, artikkelit ja selvitystyöt osoittavat
(Nousiainen, 2014 ja 2015; Valkila ja Peltoniemi, 2014; Linjakumpu, 2015; Ruoho, 2015).
9

Vanhinten lisäksi muut seurakunnan jäsenet eivät saa lukea tätä kirjaa.
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Potilailla on oikeus päättää millaista hoitoa he ottavat vastaan ja oikeus kieltäytyä hoidosta. Kun
aikuinen Jehovan todistaja kieltäytyy verituotteiden käytöstä, on sairaaloiden henkilökunnan
annettava sellaista hoitoa mihin he pystyvät ilman verituotteita. Kun Jehovan todistajat
kieltäytyvät verituotteiden käytöstä, kyseessä on kuitenkin monimutkainen eettinen dilemma.
Kuten tässä selvitystyössä myöhemmin esitettävät entisten Jehovan todistajien kokemukset
osoittavat, kaikki Jehovan todistajat eivät hyväksy järjestön johtajien vaatimusta, jonka mukaan
verituotteiden käytöstä pitää kieltäytyä vaikka se uhkaisi terveyttä ja elämää. Jotkut Jehovan
todistajat ovat yhteisön jäseniä vastoin tahtoaan. Yhteisöstä eroaminen merkitsisi heille kaikkien
läheisten menettämistä ja siksi jotkut toisinajattelijat pysyttelevät yhteisön jäseninä vaikka eivät
hyväksy sen oppeja.
Jehovan todistajien kieltäytymistä verituotteista ei tulisi pitää vain heidän uskonnollisena
vakaumuksenaan, jota tulee kunnioittaa, koska ainakin jotkut Jehovan todistajat kieltäytyvät
verituotteista yhteisöllisen väkivallan uhreina, seurakunnan, suvun ja perheenjäsenten
painostamina. Jotkut Jehovan todistajat voivat hyväksyä verensiirron eikä tästä tule heille
seuraamuksia seurakunnan taholta, mikäli seurakunnan vanhimmat eivät saa tietää
verensiirrosta. Mikäli Jehovan todistaja saa verensiirron vastoin tahtoaan, seurakunta ei kohtele
tällaista jäsentään syntisenä (West, 2014).
Jehovan todistajat kieltäytyvät verituotteista voimakkaan manipuloinnin uhreina. Jehovan
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todistajat julkaisevat paljon kirjallista materiaalia, jota yhteisössä pidetään Jumalalta tulevana
opastuksena, jota ei saa kyseenalaistaa. Jehovan todistajat ovat julkaisseet satoja verituotteita
käsitteleviä artikkeleja 1950-luvulta lähtien (Linjakumpu, 2015: 155). Lisäksi verituotteita
käsitellään usein Jehovan todistajien kokoontumisissa. Esimerkiksi Jehovan todistajien
kansainvälisessä konventissa Helsingissä kesällä 2016 järjestön hallintoelimessä eli ylimmässä
johdossa Yhdysvalloissa toimiva Anthony Morris III kertoi puheessaan Jehovan todistajien
lapsesta, joka päättäväisesti kieltäytyi verituotteista leukemian hoidossaan kuolemaan saakka.10
Tällaisia uskonsotureita ihaillaan Jehovan todistajien keskuudessa ja verituotteista kieltäytymistä
pidetään uskonkamppailussa saavutettuna voittona.
Jehovan todistajien jäsenille kerrotaan hyvin suoraan, että he tulevat saamaan ikuisen elämän
palkinnon mikäli he kieltäytyvät verituotteista. Samalla heille väitetään, että he saattavat
menettää pelastuksen, jos he käyttävät verituotteita. Alla on joitakin lainauksia Jehovan
todistajien kirjallisuudesta, jossa väitetään verensiirrosta kieltäytymisen liittyvän pelastukseen:
”Joissakin harvoissa tapauksissa henkilö, joka on omantunnonsyistä kieltäytynyt
verestä, on kuollut, mutta Jumalan lakia kohtaan osoitettu nuhteettomuus takaa
sellaiselle ylösnousemuksen Jumalan paratiisiin.”
Jehovan todistajien julkaisu Hyvä uutinen (1977) 20. luku s. 178
”Lääkäri saattaa väittää, että veren antaminen on sairaalle lapsellenne tarpeen, mutta
teidän täytyy päättää lujasti jo ennen hätätilanteen syntymistä, että kiellätte veren
antamisen itsellenne ja lapsillenne ja pidätte suhdettanne Jehovaan arvokkaampana
kuin mitään elämän pidentämiskeinoksi kutsuttua, johon sisältyisi hänen jumalallisen
lakinsa rikkominen. Asiaan liittyy Jumalan hyväksymys nyt ja ikuinen elämä
tulevaisuudessa!”
Valtakunnan palveluksemme, syyskuu 1992, sivu 3
”Koska kuuntelemme Jumalaa, kun hän käskee ’karttamaan verta’, emme anna tehdä
itsellemme verensiirtoa (Apostolien teot 15:28, 29). Vaikka rakastamme elämää,
emme yritä pelastaa nykyistä elämäämme rikkomalla Jumalan lakia, jolloin
vaarantaisimme ikuisen elämän odotteemme! (Matteus 16:25.)”
Vartiotorni 15.1.1997 s. 21 kpl 18
”Entä jos kristitty loukkaantuu vakavasti tai on suuren leikkauksen tarpeessa? Lääkärit
saattavat sanoa, että hänelle on tehtävä verensiirto tai muuten hän kuolee. Kristitty ei
tietenkään halua kuolla. Hän haluaa pitää kiinni Jumalan kallisarvoisesta elämän lahjasta, ja
siksi hän hyväksyy toisenlaiset hoidot, joissa ei käytetä verta väärin. Hän siis hakeutuu
tällaiseen hoitoon, jos sitä on saatavilla, ja hyväksyy erilaisia verensiirtojen sijasta
10

Anthony Morrisin esiintyminen Helsingissä kesällä 2016 on katsottavissa Youtubessa: Worst
Convention Ever 7/9 - Sunday (Remain Loyal to Jehovah 2016 convention)
youtube.com/watch?v=Uqktophw9v0
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käytettäviä hoitovaihtoehtoja.
Voisiko kristitty rikkoa Jumalan lakia saadakseen elää hieman pitempään tässä
asiainjärjestelmässä? Jeesus sanoi: ”Joka tahtoo pelastaa sielunsa [eli elämänsä], tulee
kadottamaan sen, mutta joka kadottaa sielunsa minun tähteni, tulee löytämään sen.”
(Matteus 16:25.) Emme halua kuolla. Mutta jos yrittäisimme pelastaa nykyisen elämämme
rikkomalla Jumalan lakia, olisimme vaarassa menettää ikuisen elämän. Siksi meidän on
viisasta luottaa Jumalan lakiin ja panna toivomme siihen, että jos syystä tai toisesta
kuolemme, Elämänantajamme muistaa meitä ylösnousemuksessa ja antaa meille takaisin
kallisarvoisen elämän lahjan (Johannes 5:28, 29; Heprealaisille 11:6).”
Jehovan todistajien julkaisu Mitä Raamattu todella opettaa? (2005) sivut 130-131.
Jehovan todistajat altistuvat lisäksi indoktrinaatiolle, joka vähättelee verituotteista
kieltäytymiseen liittyviä vaaroja, liioittelee verituotteiden käyttämiseen liittyviä vaaroja ja väittää
verituotteista kieltäytymisestä olevan hyötyä potilaille. Sen sijaan verensiirtojen hyödyistä
Jehovan todistajille ei kerrota heidän järjestönsä laajassa julkaisutoiminnassa (Muramoto,
1998a). Esimerkiksi yhdessäkään Jehovan todistajien julkaisemista sadoista verta käsittelevistä
artikkeleissa ei kerrota, että ainoa tehokas hoito äkilliseen massiiviseen verenvuotoon on
verensiirto (Muramoto, 1998b). Alla on joitakin esimerkkejä verensiirtoihin liittyvästä
indoktrinaatiosta Jehovan todistajien kirjallisuudesta.
”Verensiirtohoito tulee vastakin olemaan hiukan samanlaista kuin kävelisi
trooppisessa sademetsässä, missä tunnetut polut ovat selviä mutta vaativat silti
paljon tarkkaavaisuutta ja missä uudet, näkymättömät vaarat saattavat väijyä
varomatonta kulkijaa seuraavan mutkan takana.” (Verensiirtohoidon asiantuntija,
professori Ian M. Franklin)
Jehovan todistajien julkaisu Herätkää!-lehti 8/2006 sivut 5 ja 6.
”Samoihin aikoihin näin useita vakavien onnettomuuksien uhreja, ja minua suretti,
että he kuolivat saatuaan verta. Muistan vieläkin, miten vaikea oli keskustella
omaisten kanssa, kun potilas oli menehtynyt verensiirron jälkeisiin
komplikaatioihin. Useimmiten sukulaisille ei kerrottu, että heidän läheisensä oli
kuollut verensiirron vuoksi, vaan heille esitettiin jokin muu syy.”
Vartiotorni 1.5.2004 s. 24
”Rakastimme tytärtämme valtavasti ja halusimme hänen saavan parasta mahdollista
lääketieteellistä hoitoa. Verensiirrot eivät silti tulleet kysymykseenkään. Uskomme
lujasti Jumalan sanaan, Raamattuun, jossa todetaan selvästi, että kristittyjen täytyy
’karttaa verta’ (Apostolien teot 15:28, 29). Tiesimme myös, että verensiirtoihin
sisältyy riskejä. Tuhannet ihmiset ovat saaneet verensiirroista tartuntoja ja
kuolleet. Ainoa vaihtoehto oli korkeatasoinen hoito, johon ei sisältynyt
verensiirtoja. Tämä johti meidät taisteluun uskon puolesta.”
Vartiotorni 15.4.2001 s. 14–15
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Verituotteiden käyttökielto ja lapset
Myös lapset joutuvat kuuntelemaan ja lukemaan Jehovan todistajien keskuudessa viikosta
toiseen ja vuodesta toiseen jatkuvaa opetusta siitä kuinka veren käyttö lääketieteellisessä
hoidossa on vakava synti josta Jumala rankaisee. Lisäksi lapset altistuvat jatkuvalle
propagandalle verituotteiden vaaroista. Myös alaikäiset voivat joutua kartetuiksi eli heidän
voidaan katsoa eronneen Jehovan todistajista käytöksellään mikäli he ottavat vastaan
verituotteita lääketieteellisessä hoidossa.
Suomen lainsäädännön mukaan vanhemmat eivät voi kieltää lapseltaan elintärkeää
lääketieteellistä hoitoa. Lastensuojelulain mukaan lapsen henki ei saa vaarantua lapsen oman tai
toisen toiminnan seurauksena (Finlex, 2000). Jehovan todistaja -lasten vanhemmat voivat yrittää
viedä verensiirtoja tarvitsevia lapsiaan Suomesta ulkomaille pakoon viranomaisia, joilla on
valtuudet huolehtia lasten riittävästä terveydenhuollosta. Toisaalta myöhemmin tässä
selvitystyössä esitettävät entisten Jehovan todistajien kokemukset osoittavat monien Jehovan
todistajien olevan tyytyväisiä siihen, että Suomen lainsäädäntö takaa lapsille heidän
tarvitsemansa hoidon riippumatta yhteisön vaatimuksista. Maailmanlaajuisesti käydään
jatkuvasti oikeudenkäyntejä Jehovan todistajien verituotteiden käyttökieltoon liittyen. Näissä
oikeudenkäynneissä on yleensä kyse vanhempien oikeudesta määrätä lastensa hoidosta tai siitä,
voiko nuori, yleensä 12-17-vuotias kieltäytyä hoidosta (Woolley, 2005; Linjakumpu, 2015:155).
Jehovan todistajien julkaisema Herätkää!-lehti 22.5.1994 kertoi verensiirroista kieltäytyneistä
lapsista. Lehden kannessa on kuva 25 marttyyriyteen valmiista lapsesta, jotka kieltäytyivät
verensiirroista
(kuva 3).
Sivuilla 3–8 kerrotaan kanadalaisesta Adrian Yeattsista, joka sairastui leukemiaan 14-vuotiaana.
Lehden mukaan Newfoundlandin provinssin korkein oikeus päätti, että ”kypsänä alaikäisenä”
silloin 15-vuotias Adrian voi kieltäytyä verituotteista hoidossaan. Muutamia viikkoja tämän
jälkeen Adrian kuoli.
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Kuva 3: Jehovan todistajien lapsia, jotka ovat kieltäytyneet verensiirroista

Jehovan todistajien mukaan myös Suomessa saatettaisiin huomioida nk. kypsän alaikäisen
vaatimus verettömästä hoidosta. Tämä käy ilmi Jehovan todistajien sisäisestä julkaistusta
Valtakunnan Palveluksemme 12/2005, jossa Jehovan todistaja –vanhempia kehotetaan
valmentamaan lapsiaan siten, että nämä voisivat tiukan paikan tullen kieltäytyä verituotteista,
vaikka se uhkaisi heidän henkeään:
1 Osaisiko sinun lapsesi tehdä kypsän ratkaisun, kun on kyse verensiirrosta? Kuten
Vartiotornin 15.6.1991 kirjoituksessa ”Vaella Jehovan opettamana” osoitettiin,
monien Jehovan todistajien lasten on täytynyt omaksua luja kanta ja osoittaa, että
heidän tottelevaisuutensa verta koskevalle Jumalan laille on yhtä tärkeää heille kuin
heidän vanhemmilleenkin. Voitaisiinko samaa odottaa sinun alaikäisiltä lapsiltasi?
2 Mitä laki sanoo? Yhdysvalloissa Illinoisin osavaltion korkein oikeus on ylin
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oikeusaste, joka on käsitellyt kypsän alaikäisen oikeutta kieltäytyä verensiirroista.
Erään 17-vuotiaan sisaren tapauksessa oikeus teki seuraavanlaisen päätöksen: ”Jos
todistusaineisto puhuu selvästi ja vakuuttavasti sen puolesta, että alaikäinen on
riittävän kypsä ymmärtämään menettelynsä seuraukset, ja että – – [hänen
arvostelukykynsä] on aikuisen tasolla, kypsää alaikäistä koskeva periaate suo hänelle
oikeuskäytäntöön perustuvan oikeuden suostua tai olla suostumatta
lääkärinhoitoon.” Niinpä kun on ratkaistava, onko lapsi riittävän kypsä tekemään
oman päätöksensä, lääkärit tai viranomaiset voivat haastatella nuorta kuullakseen
häneltä itseltään, miksi hän ei suostu ottamaan verta. Myös Suomessa laki kehottaa
ottamaan huomioon kypsän alaikäisen mielipiteen huoltajuus- tai hoitoratkaisuissa.
Nuoren on tajuttava tilansa vakavuus ja eri hoitovaihtoehtojen mahdolliset
seuraukset sekä ilmaistava selvästi ja lujasti oma uskonnollinen näkemyksensä verta
koskevasta Jumalan laista.
3 Mitä sinun lapsesi sanoisi? Kykeneekö sinun lapsesi ilmaisemaan kantansa, kun on
kyse verta koskevasta Jumalan laista? Uskooko hän koko sydämestään, että käsky
karttaa verta on Jumalan antama? (Apt. 15:29; 21:25.) Osaako hän perustella
näkemyksensä Raamatun avulla? Puolustaisiko hän rohkeasti verta koskevaa vakaata
päätöstään, jopa ilman vanhempiaan, jos lääkärit arvelisivat hänen olevan
hengenvaarassa? Koska ”aika ja sattuma kohtaavat – – kaikkia”, miten te
vanhemmat voitte valmistaa lapsianne kohtaamaan minkä tahansa odottamattoman
tilanteen, joka saattaa koetella heidän nuhteettomuuttaan? (Saarn. 9:11; Ef. 6:4.)
4 Mitä te vanhemmat voitte tehdä? Teillä vanhemmilla on velvollisuus opettaa
lapsillenne Jumalan näkemys verestä (2. Tim. 3:14, 15). Selkeä selitys on Puhu
perustellen -kirjan sivuilla 405–408. Tutkikaa se huolellisesti perheenä. Harjoitelkaa
lastenne kanssa, miten he voivat selittää uskonkäsityksiään ja perustella ne, ja
käyttäkää apuna sivuilla 409–411 otsikon ”Joku voi sanoa” alla olevaa aineistoa (1.
Piet. 3:15).
Jehovan todistajien keskuudessa kasvaneella nuorella on hyvin rajalliset mahdollisuudet
ajatella verituotteiden käyttökieltoa kriittisesti ja itsenäisesti. Tämänkaltaisessa yhteisössä
kasvaneen alaikäisen ei saa antaa itse päättää henkeään ja terveyttään uhkaavan
verituotteiden käyttökiellon noudattamisesta. Heti 18 vuotta täytettyään nämä nuoret
saavat laillisesti kieltäytyä hoidosta, mikä on ongelmallista huomioiden heidän
kasvuympäristönsä vaikutus päätökseen.
Hoitotahto
Jehovan todistajien keskuudessa allekirjoitetaan verituotteiden käyttöön liittyvä hoitotahto.
Yhteisön jäseniä kehotetaan säilyttämään hoitotahtoa lompakossaan näkyvällä paikalla siten, että
esimerkiksi onnettomuuden sattuessa ensiapua antavat löytävät hoitotahdon. Kopio
hoitotahdosta on tämän selvitystyön liitteenä (liite 2).
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Kuva 4: Jehovan todistajien hoitotahdon kansikuva.

Jehovan todistajat kokevat huomattavaa sosiaalista painetta allekirjoittaa hoitotahto.
Allekirjoittaminen tehdään seurakunnassa yleensä siten, että kaikki allekirjoittavat samaan aikaan
seurakunnan kokoontumisen yhteydessä. Koska hoitotahtoa säilytetään näkyvällä paikalla
lompakossa, Jehovan todistajat näkevät esimerkiksi kaupan kassalla onko yhteisön jäsenillä
hoitotahto lompakossaan.
Jehovan todistajat pyytävät jäseniltään kopion hoitotahdosta myös seurakunnan arkistoissa
säilytettäväksi. Seurakunnan hallussa oleva hoitotahto voidaan toimittaa sairaalaan myös siinä
tapauksessa, että esimerkiksi tajuttomana oleva Jehovan todistaja -potilas ei ole halunnut
säilyttää hoitotahtoa lompakossaan.
Potilastietojen luottamuksellisuuden vaarantuminen silloin, kun sairaalassa
työskentelee Jehovan todistajia
Jehovan todistajien kirjallisuudessa on esitetty, että sairaalassa työskentelevien Jehovan
todistajien tulee ilmiantaa uskonveljiään ja –sisariaan seurakunnan vanhimmille, mikäli heidän
tietoonsa tulee yhteisön sääntöjen rikkomuksia, vaikka salassa pidettävien potilastietojen
välittäminen eteenpäin rikkoisi lakia (Muramoto, 1998a). Perusteena on esitetty, että Jumalaa
tulee totella hallitsijana ennemmin kuin ihmistä. Tätä aihetta on käsitelty ainakin Vartiotornissa
1.9.1987 otsikon ”Aika puhua – milloin?” alla:
”MARJA työskentelee eräässä sairaalassa. Häneltä vaaditaan työssään muun muassa
luottamuksellisuutta. Hänen täytyy estää työhönsä liittyviä asiakirjoja ja tietoja
pääsemästä asiaan kuulumattomille henkilöille. Hänen maassaan laki säätelee myös
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luottamuksellisten tietojen paljastamista potilaille.
Eräänä päivänä Marjan eteen tuli vaikea pulma. Hänen käsitellessään sairaalan
arkistoja hänen silmiinsä osui tieto, joka osoitti, että eräälle potilaalle, hänen
kristitylle toverilleen, oli tehty abortti. Oliko hänellä raamatullinen vastuu paljastaa
tämä tieto seurakunnan vanhimmille siitä huolimatta, että se saattaisi johtaa siihen,
että hän menettäisi työpaikkansa, että hänet haastettaisiin oikeuteen tai että hänen
työnantajalleen koituisi siitä juridisia vaikeuksia?”
Artikkelissa pohditaan erilaisia Raamatun jakeita ja vaihtoehtoja, joita Marjalla on. Tämän
jälkeen Marja tekee ”oikean” päätöksen, saattaa asian abortin tehneen uskonsisaren ja
seurakunnan vanhinten tietoon:
”Marja oli jonkin verran levoton asian juridisen puolen vuoksi, mutta hänestä tuntui,
että tässä tilanteessa Raamatun periaatteiden pitäisi painaa enemmän vaa’assa kuin
sen vaatimuksen, että hänen pitäisi varjella sairaalan arkistojen yksityisyyttä. Hän
päätteli, että varmaankaan tuo sisar ei loukkaantuisi eikä haluaisi yrittää kostaa
aiheuttamalla vaikeuksia hänelle. Niinpä kun Marja eritteli kaikkia tiedossaan olleita
tosiasioita, hän tuli omantuntonsa mukaan siihen tulokseen, että nyt oli aika ”puhua”
eikä ”olla vaiti”.”
Jehovan todistaja -potilaita hoitavien lääkäreiden on hyvä olla tietoisia siitä, että potilastietojen
salaisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota hoidettaessa Jehovan todistaja -potilaita, koska
yhteisön jäseniä kehotetaan paljastamaan luottamuksellisia potilastietoja seurakunnan
vanhimmille.
Jehovan todistajien sairaalayhteyskomitea ja yhteisön jäsenten valvonnan
kiristyminen viime vuosina
Jehovan todistajilla on nk. sairaalayhteyskomitea. Jehovan todistajia ohjeistetaan ottamaan
yhteyttä tähän komiteaan silloin kun joku seurakunnan jäsen joutuu sairaalaan ja hän joutuu
kieltäytymään verituotteista. Jehovan todistajien seurakuntien vanhimpia ohjeistetaan
tallentamaan sairaalayhteyskomitean yhteystiedot puhelimeensa siten, että he voivat ottaa
nopeasti yhteyttä kun he saavat tiedon jonkun Jehovan todistajan joutumisesta sairaalahoitoon.
Jos verituotteiden tarve on suuri, Jehovan todistajien vanhimmat saattavat jopa päivystää
kuolevan potilaan vierellä ja varmistaa, että verituotteita ei käytetä hoidossa.
Jehovan todistajien järjestö on viime vuosina lisännyt yhteisön jäsenten valvontaa verituotteista
kieltäytymisen suhteen. Aiemmin hoitotahtoa ei säilytetty seurakunnan arkistoissa. Toukokuussa
2015 Jehovan todistajien järjestö lähetti kaikille seurakuntien vanhimmistoille salaisen kirjeen,
jossa niitä kehotetaan tekemään rekisteri sellaisista seurakunnan jäsenistä, jotka saattaisivat
tarvita verituotteita lähiaikoina ja toimittamaan tiedot heistä eteenpäin sairaalayhteyskomitealle.
Kirjeestä voi havaita miten yksityiskohtaista ohjeistusta Jehovan todistajien järjestö antaa
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verituotteista kieltäytymiseen, miten yksityiskohtaista tietoa yhteisön jäsenistä kerätään ja miten
seurakuntien vanhimpia kehotetaan valvomaan yhteisön jäseniä, esimerkiksi raskaana olevia
naisia. Jehovan todistajien johdon näkökulmasta kyse on ”tuesta” ja ”avusta” vaikean haasteen
kohtaamisessa. Toisesta näkökulmasta kyse on hengellisestä väkivallasta, joka voi johtaa
kuolemaan. Tässä on lainaus kirjeestä:
Raskaana olevat sisaret. Paikalliselta komitealta tulisi pyytää ”Synnyttävän naisen
hoitosuunnitelma”. On avuliasta toimittaa seuraavat tarkemmat tiedot postitse:
sisaren nimi ja yhteystiedot (myös sähköpostiosoite), sinun yhteystietosi,
seurakunnan nimi, sairaalan nimi johon sisar on menossa, synnytyksen laskettu aika
ja tarkemmat tiedot puolison hengellisestä tilasta.
Kuten edellä olevasta lainauksesta käy ilmi, Jehovan todistajat keräävät tietoa jopa raskaana
olevan naisen puolison ”hengellisestä tilasta”. Ilmeisesti tarkoituksena on kirjata ylös arvio siitä,
tukeeko puoliso verituotteista kieltäytymistä silloinkin kun se uhkaa hänen lapsensa ja/tai
puolison elämää. Silloin kun raskaana olevan naisen puoliso ei ole Jehovan todistaja, tämä
ohjeistus merkitsee sitä, että Jehovan todistajat keräävät tietoja myös henkilöistä, jotka eivät ole
Jehovan todistajia.
OSA 2: KYSELY TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE JEHOVAN TODISTAJIEN
VERITUOTTEIDEN KÄYTTÖKIELLOSTA
Kyselyn toteuttaminen
Teimme syyskuussa 2016 kyselyn terveydenhuollon ammattilaisille Jehovan todistajien
verituotteiden käyttökieltoon liittyen. Kyselyn kysymykset ovat liitteessä 3 ja suurin osa
kysymyksistä toistetaan alla ennen vastauksista raportointia. Lähetimme kyselyn sähköpostitse
80 ylilääkärille eripuolilla Suomea. Kohdistimme kyselyn aloille, joilla tiedämme verituotteita
käytettävän erityisen paljon. Näitä aloja ovat synnytykset, vaativat leikkaukset sekä tapaturmien
ja leukemian hoito. Kyselyyn vastasi seitsemän ylilääkäriä. Alla teemme yhteenvetoa saaduista
vastauksista. Aiheen arkaluontoisuuden vuoksi tarjosimme lääkäreille mahdollisuutta esiintyä
tässä selvitystyössä nimimerkillä. Vastaajista kolme halusi esiintyä nimimerkillä.
Kyselyn tulokset
Pyysimme ylilääkäreitä kommentoimaan Jehovan todistajien nettisivujen väitteitä, joiden
mukaan verensiirroista kieltäytyminen ei uhkaa ihmisten elämää ja terveyttä. Jehovan todistajien
nettisivuilla osoitteessa jw.org/fi/jehovan-todistajat/usein-kysyttyä/miksi-jehovan-todistajateivät-hyväksy-verensiirtoja/ kerrotaan seuraavaa:
”Yleisiä harhakäsityksiä
Käsitys: Verensiirrosta kieltäytymisen vuoksi kuolee joka vuosi monia
todistajapotilaita, myös lapsia.
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Tosiasia: Väite on täysin perusteeton. Kirurgit tekevät säännöllisesti
sydänleikkauksia, ortopedisia leikkauksia, elinsiirtoja ja muita monimutkaisia
toimenpiteitä ilman verta.
* Potilaat, jotka eivät saa verta, selviytyvät yleensä yhtä hyvin tai jopa paremmin kuin
ne, jotka saavat verensiirtoja. Tämä pätee myös lapsiin.”
Lääkärit kommentoivat seuraavasti:
”On ehdottomasti monia tilanteita, joissa syntyy täysin turhia ihmisuhreja. Esim.
tapaturmapotilas voi menettää verta hyvin paljon, ja menehtyy nopeasti mikäli
verensiirtoja ei päästä tekemään. Edes leikkaus ei kerkeä pelastamaan potilasta jos
verta on jo paljon menetetty. Lisäksi monissa verisairauksissa elämä päättyy
nopeasti, jos oma verisolutuotanto sairauden vuoksi on loppunut. Tällaiset potilaat
voivat pysyä vuosikausia hengissä ja hyvässä kunnossa veritankkauksien turvin.
Kantasolusiirtohoidot ovat aina kovia ja vaarallisia hoitoja, ja hoidon aikana
tarvitaan paljon verituotteita. Nämä hoidot jäävät esim. leukemiapotilaille antamatta
tilanteessa, ettei verensiirtoja voida tehdä
Nimimerkki Siiri, hemotologi
”Esim. synnytyksestä toipuminen varsinkin keisarileikkauksen jälkeen kestää
aneemisella pidempään ja altistaa muulle vakavalle sairastavuudelle huomattavan
usein.”
Tommi Vimpeli, naistentaudit ja synnytykset
”Käsittämätön ajattelumaailma - yritämme kaikkemme sairaalatyössä jotta nuori
nainen /synnyttäjä pysyisi hengissä vuotaessaan muutamassa kymmenessä
minuutissa useita litroja - mikään muu kuin veri ei pysty korvaamaan akuutin nopean
verenvuodosta aiheuttamaa ongelmaa”
Nimimerkki Päivystävä Lääkäri
“Aluksi normaalinakin alkanut synnytys voi muuttua erittäin nopeasti
komplisoituneeksi vuototilanteeksi, jossa juuri synnyttänyt potilas voi vuotaa
suurimman osan verivolyymistaan muutamien minuuttien aikana. Näissä tilanteissa
verituotteiden käytölle ei ole olemassa mitään muita vaihtoehtoja.” Katja
Hämeenoja, naistentautien ja synnytysten ylilääkäri
“Monimutkaisia leikkauksia voi tehdä ilman verta, mutta tietyt leikkaukset vaativat
mahdollisuuden varautua verensiirtoon. Itse en esim. suostu tekemään radikaalia
eturauhasen poistoa ilman mahdollisuutta verensiirtoon.
On tilastoja joissa ilmenee että jos verta ei anneta leikkauksen yhteydessä tai sen
jälkeen ennuste syöpäleikkauksesta on parempi. Asia ei kuitenkaan ole aivan
yksiselitteinen: Hankalat leikkausolosuhteet, vaativa syöpä esim. leviämisen kannalta
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tai taipumus verenvuotoon esim. vaatii verensiirtoja. Hankalassa syövässä ennuste jo
sinänsä on huonompi. Veren antamattomuus hankalassa leikkauksessa voisi johtaa
vielä huonompaan ennusteeseen. Tätähän ei voida tutkia, eikä sitä ole tutkittu edes
75 vuotta sitten Keski-Euroopassa.
Ei tietenkään kukaan voi sanoa, että hän kuolee, jos ei ota verta. Hoito ja
leikkaukset eivät kuitenkaan lähde tältä näkökulmalta. Leikkauksia joissa
mahdollisuus runsaaseen verenvuotoon ei vaan voida tehdä ilman verensiirtooptiota.”
Raino Terho, urologi, kirurgi, ylilääkäri
“Akuutti massiivi verenvuoto, joka ei ole välittömästi tyrehdytettävissä ja kriittisen
matala Hb on tilanne, jossa ilman verituotteita voi olla välitön kuolemanriski. Esim
voimakas mahahaava/ruokatorviperäinen vuoto tai tapaturmaan liittyvä sisäinen
vuoto.”
Nimimerkki Ortopedi
Kuten yllä olevista lainauksista ilmenee, Jehovan todistajien nettisivuilta verensiirroista löytyvä
tieto on harhaanjohtavaa. Vaikka joitakin leikkauksia voidaankin tehdä verettömästi tietynlaisille
potilaille hyvin tuloksin, kaikkiin tilanteisiin ei ole mitään tehokasta korviketta verensiirroille.
Seuraava kysymys lääkäreille oli tämä: Jehovan todistajat kertovat jäsenilleen verituotteiden
käyttöön liittyvän paljon vaaroja kuten vakavia komplikaatioita ja sairauksien tarttumista, jotka
voivat johtaa jopa kuolemaan. Miten arvioisitte verituotteiden hyötyjä suhteessa niiden
haittoihin alalla, josta teillä on asiantuntemusta?
Vastauksissaan lääkärit olivat hyvin yksimielisiä siitä, että verensiirtojen hyödyt (elämän
pelastaminen) ylittävät haitat (hyvin pienet riskit komplikaatioista) selvästi. Saimme seuraavia
vastauksia:
“Verituotteiden luovutus- ja valmistusprosessit ovat Suomessa ja
maailmanlaajuisestikin niin tarkat ja standardoidut, ettei infektioriski ole tänä päivänä
minkäänlainen ongelma. Puhumattakaan kuolemaan johtavista mahdollisista
riskeistä, niitä ei ole. Monenlaisia immunologisia reaktioita, kuten lievä
lämmönnousu, tankkauksiin voi joskus liittyä, eivät ole vaarallisia.”
Nimimerkki Siiri, hemotologi
“Verituotteiden käyttö on maassamme turvallista. Toki kaikessa hoidossa on aina
potentiaalinen kohtalokkaan haittatapahtuman mahdollisuus olemassa, vaikka
harvinainenkin. Edellä mainitun esimerkin puitteissa katsoisin myös muissa
kirurgisissa hoidoissa olevan hyvän hoidon mukaista, että potilas toipuu
toimenpiteistä ripeästi ilman muuta turhaa haittaa voinnille. Ripeä haavan
paraneminen edellyttää hyvää hapettumista paranevassa kudoksessa ja tällöin on
hyvä korjata anemia. Aneeminen potilas myös altistuu herkemmin infektioille.
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Keisarileikkauksessa tehdään suuri kudostrauma ja samalla on reitti auki alas
vaginaan, jossa on oma bakteeristonsa leviämässä ylös kohtuun.”
Tommi Vimpeli, naistentaudit ja synnytykset
”Verta ei anneta kuin akuutissa hätätilanteessa, jolloin kuolemanriski on paljon
suurempi kuin minkään veriteitse tarttuvan taudin”
Nimimerkki Päivystävä Lääkäri
”Synnytykseen liittyvän verenvuodon hoitoon käytetyt verituotteet ovat juuri
synnyttäneen äidin hengen pelastajia, joten mahdolliset verensiirrosta aiheutuneet
komplikaatiot ovat paljon pienempi ongelma kuin verituotteiden käyttämättä
jättäminen.”
Katja Hämeenoja, naistentautien ja synnytysten ylilääkäri
”Verensiirroista on hyvin tarkat ohjeet niitä noudattamalla riskit ovat pienet.
Verituotteet ovat suht hinnakkaita ja niiden antamista harkitaan tarkkaan jo
kustannustenkin kannalta”
Raino Terho, urologi, kirurgi, ylilääkäri
”Nykyisen SPR:n verituotteet ovat tutkittuja ja turvallisia. Tämä käsitys piti osin
paikkansa puoli vuosisataa sitten.”
Juha Mustonen, hallintoylilääkäri
”Merkittävät haitat alallani ortopediassa ovat hyvin harvinaisia.”
Nimimerkki Ortopedi
Yllä olevien lainausten perusteella vaikuttaa siltä, että Jehovan todistajien järjestön jäsenilleen
tarjoama tieto on tässäkin asiassa harhaanjohtavaa ja manipuloivaa. Jehovan todistajien
kirjallisuudessa väitetään verituotteista kieltäytymisen osoittautuneen heille siunaukseksi
verenkäyttöön liittyvien vaarojen vuoksi. Todellisuudessa verituotteista kieltäytyminen on
paljon vaarallisempaa kuin niiden käyttäminen.
Seuraava kysymyksemme koski Jehovan todistajien sairaalayhteyskomiteaa. Jehovan todistajilla
on nk. sairaalayhteyskomitea, johon yhteisön jäseniä ohjeistetaan ottamaan yhteyttä silloin kun
joku joutuu sairaalaan ja kieltäytyy verituotteista. Kysyimme lääkäreiltä: ”Onko teillä kokemusta
Jehovan todistajien edustajien tulemisesta sairaalaan tilanteessa, jossa Jehovan todistaja
kieltäytyy verituotteista? Miten arvioisitte sairaalayhteyskomitean toimintaa tällaisessa
tilanteessa?”
Lääkärit olivat hyvin yksimielisiä sen suhteen, että tällaiset asiat eivät kuulu uskonyhteisön
edustajille vaan ovat potilaan henkilökohtaisia valintoja. Kaksi lääkäriä esitti myös huolensa
sairaalan henkilökuntaan kuuluvista Jehovan todistajista, jotka työnsä puolesta näkevät millaista
hoitoa potilaille annetaan, jopa ilman potilastietojen urkkimista. Näin Jehovan todistajat voivat
kokea painostusta kieltäytyä verituotteista siksi, että sairaalassa on töissä Jehovan todistajia.
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Tässä on joitakin saamiamme vastauksia Jehovan todistajien sairaalayhteyskomiteaan liittyen:
“Henk.koht. en onneksi ole törmännyt, mutta meidänkin sairaalassa on tällaista
ollut. Täysin edesvastuutonta!!!! Kyseessä on kuitenkin jokaisen ihmisen täysin oma
asia, ei tällaiset toimenpiteet, kuten ei mitkään muutkaan lääketieteelliset
toimenpiteet kuulu koskaan millekään yhteisölle tai komitealle, henkilökohtaisia,
salassapidettäviä asioita kaikki.”
Nimimerkki Siiri, hemotologi
“Minun mielestä tällainen komitea on henkilön manipulointia. Mikäli he näistä
asioista keskustelevat oman seurakuntansa parissa, niin se on toki heidän oma
asiansa. Ulkopuolisilla henkilöillä ei ole mitään asiaa tulla sairaalaan ja puuttumaan
potilaan ja lääkärin ja muun hoitohenkilökunnan töihin potilaan auttamiseksi.
Ulkopuolinen komitea haittaa potilaan hoitoa eikä kunnioita potilaan
itsemääräämisoikeutta.”
Tommi Vimpeli, naistentaudit ja synnytykset
“En ole osallistunut. Enkä osallistu kuin potilaan kanssa keskusteluun” Nimimerkki
Päivystävä Lääkäri
“Olen keskustellut sairaalayhteyskomitean edustajan kanssa Jehovan todistajien
kieltäytymisestä verituotteista, mutta minulla ei ole kokemusta
sairaalayhteyskomitean paikalle tulosta verituotteista kieltäytymisen aikana.
Ylilääkärinä annan kaikille alaisilleni vapauden päättää verituotteiden käytöstä
potilaan toivon vastaisesti henkeä pelastavana toimenpiteenä työntekijöiden
omatunnon mukaisesti.”
Katja Hämeenoja, naistentautien ja synnytysten ylilääkäri
“Ei ole kokemusta ko komiteasta, mutta tietysti uskonveljiä käy potilasta
tapaamassa. Ongelma voi olla myös sairaalassa työskentelevät Jehovan todistajat:
leikkaussalissa, poliklinikalla ja osastoilla (sairaanhoitajat, sihteerit ja lääkärit), jotka
pystyvät jo työnsä puolesta, ilman potilastietojen urkkimista näkemään annetun
hoidon.”
Raino Terho, urologi, kirurgi, ylilääkäri
“En ole tavannut. Minua on kyllä huolettanut se että olen ollut töissä sairaalassa,
jossa hoitohenkilökuntaan kuului Jehovan todistaja enkä voinut olla varma
toteutuuko potilaan vapaa tahto ja tietosuoja.”
Nimimerkki Ortopedi
Jehovan todistajia ohjeistetaan säilyttämään allekirjoitettua hoitotahtoa näkyvällä paikalla
lompakossa. Yhteisön johtajat pyytävät jäseniltä kopion hoitotahdosta myös seurakunnan
arkistoissa säilytettäväksi. Näin seurakunnan hallussa oleva hoitotahto voidaan toimittaa
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sairaalaan myös siinä tapauksessa, että esimerkiksi tajuttomana oleva Jehovan todistaja -potilas
ei ole halunnut säilyttää hoitotahtoa lompakossaan. Kysyimme lääkäreiltä kommentteja
hoitotahtoon liittyen. Tässä on joitakin vastauksia.
”Nämä ovat jokaisen henkilökohtaisia asioita! Nämä, kuten mitkään muutkaan
sairauksiin tai hoitoihin liittyvät asiat eivat kuulu yhteisölle tai komitealle.”
Nimimerkki Siiri, hemotologi
”Minusta olisi hyvä mikäli Jehovan todistajat keskuudessaan kunnioittaisivat
henkilön omaa tahtoa, ilman että jokin komitea istuu näistä asioista päättämään.”
Tommi Vimpeli, naistentaudit ja synnytykset
”Onkohan tällainen rekisterinpito lainmukaista? Yleensä esim tajuttoman tai
muuten kontaktikyvyttömän potilaan hoidosta kysytään lähiomaisilta. Silloin
kysymyksen asetteluna on esim: mikä ko omaisen mielestä tässä tapauksessa olisi
potilaan tahto mahdollisista hoitovaihtoehdoista. Päätöstä ei sälytetä omaisten
tehtäväksi, päätös kuuluu lääkärille lääketieteellisin perustein ja potilaan tahtoa
kuunnellen. Hoitotahtokin voi kyllä aina tosipaikan tullen muuttua.”
Raino Terho, urologi, kirurgi, ylilääkäri
”Tämän tyyppinen hoitotahtoa pitää kunnioittaa jos tahto tulee potilaalta.”
Juha Mustonen, hallintoylilääkäri
Kysyimme lääkäreiltä heidän kokemuksiaan tilanteista, joissa Jehovan todistaja on kieltäytynyt
verituotteiden käytöstä ja miten tilanteista on selvitty. Lääkärit vastasivat seuraavasti:
”On kokemusta omalla potilaalla. Veritautipotilas omasta tahdostaan kuoli, koska ei
halunnut elämää jatkaa veritankkauksien turvin. Omassa sairaalassa on tämän
potilaan lisäksi ainakin kaksi potilasta menehtynyt vuotoihin muilla osastoilla, kun ei
tankkauksia voitu antaa. Äärimmäisen surullisia tapauksia.” Nimimerkki Siiri,
hemotologi
”On kokemusta. Olen kunnioittanut heidän päätöksiään vaikka se vedättää oman
ammattietiikan äärimmilleen ja koen tällöin hoitavani potilasta huonosti. Heidän
haluamallaan hoidolla toipuminen on ollut hidasta ja saavat ylimääräisiä lääkityksiä
muun vaaran välttämiseksi. Tähän asemaan ei pitäisi jehovan todistajankaan hoitavia
henkilöitään asettaa. Se ei ole reilua eikä kristillistä.”
Tommi Vimpeli, naistentaudit ja synnytykset
”Kyllä, hätätilanne saatiin onneksi hoidettua potilaan omilla verillä, jotka vuotaneet
vatsaonteloon. Omat veret imettiin self-saverin kautta ja uudelleen kiertoon hbn
ollessa 40.”
Nimimerkki Päivystävä Lääkäri
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”Olen ollut yhdessä Jehovan todistajan synnytyksessä hoitavana lääkärinä, jossa
potilas vuosi synnytyksen jälkeen huomattavan määrän verta. Verenvuoto saatiin
kuitenkin tyrehtymään hoitotoimenpiteillä sellaisessa vaiheessa että verituotteiden
anto ei vielä ollut muodostunut pakolliseksi.” Katja Hämeenoja, naistentautien ja
synnytysten ylilääkäri
”On. Jos verensiirtomahdollisuutta ei ole vaativissa normaalisti verta varattavaksi
vaativissa leikkauksissa, ei leikkausta tehdä. Osalle ns. rajatapauksista voidaan
edeltävästi nostattaa Hb-lukemia rautalääkityksellä + epo-hormonilla. Tosin
siihenkin liittyy omat riskinsä. Esim. epo on kasvutekijä mikä paitsi kasvattaa
punasolujen määrää myös saattaa aiheuttaa kasvainsolujen lisääntymistä.”
Raino Terho, urologi, kirurgi, ylilääkäri
”Useasti, mutta tavallisesti tilanteesta selviää kun asia huomioidaan leikkauspäätöstä
tehdessä, informoidaan potilasta riskeistä ja varaudutaan mahdollisiin ongelmiin
ennalta. Olen myös kieltäytynyt laittamasta potilasta leikkausjonoon koska olen
katsonut leikkausriskin liian suureksi ilman verensiirron mahdollisuutta.”
Nimimerkki Ortopedi
Yhteenvetoa lääkäreiden kommenteista
Silloin kun leikkausta voidaan suunnitella etukäteen tai hoito on pitkäaikaista, esimerkiksi
leukemian hoito, Jehovan todistaja -potilaiden hemoglobiinitasoa pyritään yleensä nostamaan
erytropoietiinilla (epo-hormonilla) ja raudalla. Kasvuhormonina epolla on kuitenkin myös
haittavaikutuksia, se voi lisätä kasvainsolujen kasvua. Silloin kun hoitoon ei ole mahdollista
varautua etukäteen, esimerkiksi onnettomuustilanteissa, epon käyttö ei ole mahdollista tai sen
hyödyt ovat rajallisia, koska elimistön oma verisolujen tuotanto vaatii aikaa.
Vaativien leikkausten kohdalla ja esimerkiksi leukemian hoidossa voi käydä niin, että Jehovan
todistaja -potilas ei saa hoitoa, koska leikkausta ei tehdä tai hoidot vaatisivat toistuvaa
verituotteiden käyttöä. Synnytysten yhteydessä on riski nopeasta verenvuodosta, jonka
hoitamiseen tarvitaan verituotteita. Van Wolfswinkel et al. (2009) arvioivat Jehovan todistaja synnyttäjien riskin kuolla äkilliseen verenvuotoon 130-kertaiseksi valtaväestöön verrattuna.
Arvio perustuu heidän tutkimiinsa kaikkiin kuolemiin synnytyksissä Alankomaissa vuosina
1983–2006.
Verituotteista kieltäytyminen altistaa Jehovan todistajia riskeille kuten sairauksille. Toipuminen
esimerkiksi synnytyksestä tai keisarinleikkauksesta voi olla hitaampaa ja heikentynyt elimistö
altistuu infektioille. Juuri synnyttäneen äidin nopea toipuminen on toivottavaa, koska äidin
pitäisi pystyä hoitamaan lastaan pian synnytyksen jälkeen.
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OSA 3: KYSELY ENTISILLE JEHOVAN TODISTAJILLE VERITUOTTEIDEN
KÄYTTÖKIELLOSTA
Kyselyn toteuttaminen
Teimme kyselyn nykyisille ja entisille Jehovan todistajille verituotteiden käyttökieltoon liittyen
kesäkuussa 2016. Emme saaneet vastauksia nykyisiltä Jehovan todistajilta, joiden keskuudessa
kritiikin esittäminen yhteisön johtoa ja toimintatapoja kohtaan on rangaistusten uhalla kiellettyä.
Saimme 35 vastausta entisiltä Jehovan todistajilta. Vastauksissaan he kertovat omakohtaisia
kokemuksiaan verituotteista kieltäytymisestä ja siitä mitä he ajattelivat verituotteiden
käyttökiellosta Jehovan todistajana ollessaan ja mitä he ajattelevat siitä nyt. Kyselyn kysymykset
ovat liitteessä 4.
Alla analysoimme ja siteeraamme saatuja vastauksia. Koska vastaajat ovat olleet Jehovan
todistajia heidän vastauksensa osoittavat, että Jehovan todistajien keskuudessa on monenlaista
suhtautumista verituotteiden käyttökieltoon ja samankin ihmiset näkemykset voivat muuttua
ajan kuluessa täysin vastakkaisiksi. Entiset Jehovan todistajat ovat tietenkin valikoitunut joukko,
koska he kaikki ovat päätyneet irtautumaan yhteisöstä. Silti vastaukset puhuvat mielestämme
paljon. Suurin osa vastaajista esiintyy tässä selvitystyössä nimimerkillä.
Kyselyn tulokset
Jehovan todistajien hoitotahtokortti
Useimmat vastaajat kertovat, että Jehovan todistajina heillä oli hoitotahtokortti lompakossaan.
Jotkut pitivät hoitotahtoa, koska uskoivat verestä kieltäytymisen olevan Jumalan vaatimus. Osa
kuitenkin kertoi pitäneensä hoitotahtoa lompakossaan läheistensä kuten äidin tai aviomiehen
vaatimuksesta. Osa kyselyyn vastanneista kertoi, että he olivat eri mieltä verituotteiden
käyttökiellosta ja he eivät siksi pitäneet hoitotahtoa lompakossaan.
Tässä on joitakin lainauksia vastaukseen kysymykseemme siitä pitivätkö entiset Jehovan
todistajat mukanaan hoitotahtoa silloin kun he olivat vielä Jehovan todistajia.
”Kyllä oli. Pienellekin automatkalle siirsin kortin mukaani.
Jopa ulkomaanmatkoille oli oma versio, vähintään englanniksi mutta mielellään
kohdemaan kielellä.”
Muutosten Tuulet
”Oli. Matkaillessani pidin mukanani hoitotahtoa, joka oli kirjoitettu ao. maan kielellä.”
Foksimies
”Ei ollut, heitin sen roskiin allekirjoitusten jälkeen.”
Efraimin poika
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”En koskaan hyväksynyt sitä, mutta en kertonut siitä kenellekään.”
Realisti
”Äitini vahti että pidin aina verikorttia mukanani, myöhemmin piilotin kortin salaa
äidiltäni.”
Ex-JT
”Mieheni ei muuten koskaan allekirjoittanut omaa hoitotahtoaan eikä hänellä siis
edes ollut sellaista. Hän kehoitti minua ottamaan verta silloin synnytyksessä, mutta
en pystynyt, kun olin niin järjettömän aivopesty siihen uskomukseen, että niin ei saa
tehdä. Vuosikymmenten henkinen koulutus ja painostus tuotti tulostaan.”
Kerttu
”Minulla oli hoitotahtokortti aina mukana niin kauan, kuin uskoin verestä
kieltäytymisen olevan Jehovan tahto, vaikka sen ymmärtämisessä olikin ongelmia.
Pelkäsin sydän kylmänä, että joutuisin tilanteeseen, jossa olisi valittava henki tai
uskollisuus Jehovalle. Raskausaikana ja sairaalahoidossa häpesin tuoda esille
jehovantodistaja-uskoani ja verestä kieltäytymistä. Kun aloin epäilemään oppia,
hävitin verikortin, vaikka olin vielä todistaja.”
Lilja-Orvokki
”Oli aina mukana lompakossa. Tosin en pitänyt sitä päällimmäisenä näkyvillä, koska
hävetti vilauttaa sitä esim. kaupan kassalla.”
Marjukka
”Jälkikäteen olen pohtinut sitä, miten JT-perheeseen syntyvien lasten ymmärrys ei
riitä näin vakavan asian käsittelemiseen. Uskon suurimman osan allekirjoittavan
verikortin käytännössä pakon edessä, kuten itse tein. Silloin sitä ei sen tarkemmin
mietitty”
Nimrod
”Mies pakotti hankkimaan [hoitotahdon] lapsen syntymän jälkeen.”
Selviytynyt
”Jossain vaiheessa oli. Silloin kun kortit jaettiin julistajille kokouksessa ja ne täytettiin
siellä niin pidinkin sitä jonkin aikaa mukanani. En muista, että olisin aina
tunnollisesti pitänyt mukanani.”
Pia
”Ollessani Jehovan todistaja, minulla oli aina hoitotahtokortti mukana. Sen
puuttuminen olisi ollut vastuutonta. Syyllisyys siitä että huolimattomuudessani olisin
unohtanut lompakon kotiin jossa se oli, olisi vaivannut saatikka ajatuskin siitä että
olisi tapahtunut kolari ja minuun olisi laitettu vierasta verta. Tein myös lapsilleni
sellaiset ja vanhinta poikaa yritin valmentaa olla ottamatta verta vaikka hän oli alle
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kouluikäinen. Niin lapsia valmennettiin Jehovan palvelijoiksi.”
Tuula
Aiemmin kun hoitotahtoja ei säilytetty seurakunnissa, yhteisön jäsenet saattoivat helpommin
halutessaan jättää hoitotahdon allekirjoittamatta tai tuhota sen allekirjoituksen jälkeen. Koska
seurakunnissa säilytetään tällä hetkellä hoitotahtoja, voivat seurakunnan vanhimmat nähdä
ketkä suostuvat allekirjoitetun hoitotahdon säilyttämiseen ja ketkä mahdollisesti eivät.
Jälkimmäiset ovat seurakunnissa luultavasti epäilyttäviä jäseniä, jotka eivät ole täysin sitoutuneita
yhteisön sääntöihin.
Näkemykset Jehovan todistajana verituotteiden käyttökiellosta jäsenyyden aikana
Näkemykset Jehovan todistajien verituotteiden käyttökiellosta jäsenyyden aikana vaihtelivat
samankin henkilön kohdalla eri aikoina ja eri ihmisten välillä oli suuria eroja suhtautumisessa
kieltoon. Suhtautuminen verituotteiden käyttökieltoon voidaan jakaa karkeasti kolmeen
ryhmään: 1) niihin, jotka hyväksyivät kiellon, pitävät sitä Jumalan vaatimuksena ja jopa
hyödyllisenä, 2) niihin, jotka eivät hyväksyneet kieltoa ja 3) niihin, joilla oli hyvin ristiriitaisia
ajatuksia kiellosta. Kielto aiheutti monille pelkoa siitä, että he joutuisivat maksamaan kiellon
noudattamisesta hengellään. Vastauksista välittyy myös ristiriitaiset tunteet siihen muutokseen,
kun Jehovan todistajien järjestö hyväksyi joidenkin verenosien (”fraktioiden”) käytön vuoden
2000 paikkeilla.
Tässä on vastauksia niiltä, jotka hyväksyivät kiellon Jehovan todistajana ollessaan:
”Pidin sitä ehdottomana raamatullisena Jehovan käskynä. En kyseenalaistanut sitä.
Mutta pidin sitä kuitenkin hankalana: Koulussa piti aina olla tarkkana ja kysyä
keittäjiltä, ettei vaan esim. jokin makkara tai leikkele sisältänyt verta, samaten
ruokaostoksilla, ahdisti. Verensiirtokiellon seuraukset pelottivat, että maksaisi lopulta
minulle henkeni.”
Orvokki
”Jehovan todistajana ollessa hyväksyin verituotteiden käyttökiellon osana doktriinia
jota tuli noudattaa.”
Shmuel
”Pidin sitä totuutena. Jumalan tahtona.”
Päivänsäde
”Koska olin lapsi, uskoin jokseenkin kritiikittä, mitä valtakunnansalilla ja kotona
neuvottiin ja sanottiin. Omaa mielipidettä lapsella tietenkään ei varsinaisesti ole.
Ajoittain mietin pelonsekaisin tuntein, että verensiirrosta kieltäytyminen saattaisi
merkitä kuolemaa. Toivoin, ettei kohdalleni koskaan osuisi sellaista tilannetta.”
Aamurusko
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”Hyväksyin linjauksen, mutta jos olisin ollut hallintoelimessä [Jehovan todistajien
järjestön johdossa], olisin ajanut lievennyksiä.”
Hemo Torni
”Verenkäyttökielto sen kaikissa muodoissa, oli mielestäni omaksi parhaakseni.
Koska veri oli pyhää sitä ei saanut syödä. Verensiirtokiellon kautta säästyin kaikilta
pelotelluilta sairauksilta joita likainen veri tartuttaa mm Aids. Leikkauksistakin
kuulemma toipuu paremmin kun ei ota verensiirtoa. Ihminen hylkii vierasta verta ja
siitäkin seuraa ongelmia. Jossain vaiheessa kun kielto hieman lieveni ja saikin käyttää
veren ainesosia, hermostuin muutokseen ja puhuin siitä että jos on kielto että karttaa
verta niin pitääkö silloin nyppiä siitä ainesosiakaan?”
Tuula
”Pidin kieltoa normaalina enkä osannut sitä kyseenalaistaa koska olin todistajien opit
saanut jo vauvasta lähtien.”
Pia
”Hyväksyin asian sitä sen kummemmin ajattelematta.”
Foksimies
”Tietysti tehtiin niin kuin seura [Jehovan todistajien järjestö] oli päättänyt, niin kauan
kuin aktiivisena todistajana olin. Kun kokouksissa käyntikerrat harveni, alkoi
pikkuhiljaa omilla aivoilla ajattelu.”
Siipirikko
”Ajattelin, että se kuuluu jehovantodistajuuteen. En kyseenalaistanut oppia, mutta
en toisaalta sisäistänyt sitä. En olisi osannut kertoa, että mitkä veren osat ovat
sallittuja ja mitkä eivät. Päätin vain, että sallin sen minkä Vartiotorni sallii ja
kieltäydyn siitä, minkä se kieltää. Näin kerroin henkilölle, jonka nimi oli
verikortissani yhteystietona”
STU
”Kun olin todistaja, pidin veren käyttökieltoa täysin luonnollisena ja oikeana, koska
näin Vartiotorni-seura opetti ja olin hyvin nuori. Verensiirrot vaikuttivat vaarallisilta
terveydelle, epäilyttäviltä ja jotenkin saatanallisiltakin, luonnottomilta.”
Anu Penttilä
”Aiemmin olin sitä mieltä että verensiirto ja vastaavat toimenpiteet olivat todella
vaarallista tarttuvien tautien takia, Jumala tosiaan kielsi sen, ja muut vaihtoehtoiset
hoitomuodot olisivat olleet paljon verensiirtoa tehokkaampia. Toimettomuuden
aikana havahduin siihen ettei mikään Raamatussa osoittanut kieltävän ihmisen
minkäänlaista lääkärinhoitoa. Jeesuskin osoitti esimerkillään ja puheillaan että elämä
oli sääntöjä tärkeämpää, kuten esim. härän sai pelastaa sapattina vaikka kaikki työksi
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laskettava oli kiellettyä. Sitä ajatusta noudattamalla elämän pelastaminen
verensiirrolla pitäisi ehdottomasti olla sallittua ja jopa tarvittaessa suositeltavaa.”
Ankkuritar
Tässä vastauksia sellaisilta henkilöiltä, jotka eivät hyväksyneet verituotteiden käyttökieltoa
Jehovan todistajana ollessaan:
”En hyväksynyt kieltoa henkilökohtaisesti koskaan.”
Efraimin poika
”Yksityisyyttä ja itsenäisyyttä loukkaavana, holhoavana, vallankäytönvälineenä,
pukumiesten keksintönä. Muistelisin, että itse olin sillä tavalla heikko veren suhteen,
että jos tilanne olisi lapsen tai omalla kohdallani ollut vakava, olisin verensiirron
ottanut huolimatta seurauksista.”
Helli
”En koskaan oikein ymmärtänyt sitä. Olin sitä mieltä, että jos Jehova on sallinut
lääketieteen kehittymisen ja tarkoituksena on pelastaa ihmisen henki, sitä tulisi
käyttää. Sitäpaitsi, elävä ihminen pystyy paljon tehokkaammin tekemään
saarnaamistyötä, kuin kuollut!”
Sonja
Vielä kolmantena ryhmänä voisi pitää niitä, joilla oli hyvin ristiriitaiset ajatukset verituotteiden
käyttökiellosta:
”Säännöt oli hyvin sekavat. En ymmärtänyt, mitä ne fraktiot olivat. Sinänsä veren
karttamiskieltoon suhtauduin hyvin vakavasti ja omalla kohdallani noudatin sitä
tarkasti. Lapseni tarvitsi verensiirtoa ja siinä vaiheessa en mitenkään kieltänyt tai
evännyt veren käyttöä. Lapseni sai useita verensiirtoja. Siitä minulle ei tullut edes
omantunnontuskia. Ajattelin, että lapselle laitetaan verta tarvittaessa kuitenkin, turha
vaikeuttaa suhteita sairaalahenkilökunnan kanssa. Halusin siinä vaiheessa ainoastaan,
että lapseni jää henkiin ja saa parhaan hoidon. Tätä ennen olin jo käynyt oman
kamppailuni verensiirron suhteen ja epäilykset kiellon mielekkyydestä olivat jo
heränneet.”
Kerttu
”Päättelin niin, että itse olen niin vajavainen, etten voinut ymmärtää Jehovan
ajatuksia. Asia todella vaivasi minua ja häpesin ymmärtämättömyyttäni. En
ymmärtänyt sitäkään, että perusteluna käytettiin veren vaaroja, vaikka tiesin niillä
vain korostettavan Jehovan lain viisautta.”
Lilja-Orvokki
”Todella ristiriitainen sääntö. Epämääräinen pelottelu veren käytön vaaroista toimi
hyvin. He loivat jotenkin epäpuhtaan, saastaisen tuntuman siitä, millaista on veri ja
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sen jalosteet lääketieteelliseen käyttöön (tai ravintona), ja että siinä on suuri
tartuntatautien riski. Silloin jo koin kiellon ristiriitaisena.”
ElsaH-J
Näkemykset Jehovan todistajien verituotteiden käyttökiellosta yhteisöstä irtautumisen
jälkeen
Useiden entisten Jehovan todistajien näkemykset verituotteiden käyttöön muuttuivat sen
jälkeen kun he jättivät yhteisön. Tosin joidenkin kohdalla epäilevä suhtautuminen verituotteisiin
jatkui jopa vuosia yhteisöstä irtautumisen jälkeen. Tässä on vastauksia kysymykseemme ”onko
näkemyksesi muuttunut, mikäli et ole enää Jehovan todistaja? Mitä ajattelet nyt
verituotteidenkäyttökiellosta?”
”Heitin pian verikorttini menemään. Vuosia lähtöni jälkeen olisin välttänyt
verensiirtoa jos se ei olisi ollut hoidon kannalta välttämätön.”
Hemo Torni
”Nykyään verensiirtokielto-opetus saa minut surulliseksi ja vihaiseksi. Se tuo
mieleeni jonkun itsemurhakultin.”
Tom-Kristian Heinäaho
”Toisaalta olen kuullut, että ihan vastikään on ainakin jossain seurakunnassa annettu
ohjetta, että todistajan ei pidä itse puhua veriasiasta lääkärin kanssa, vaan pitää ottaa
yhteyttä Vartiotorni-seuran Suomen pääkonttoriin. Tällainen ohjeistus on todella
vastuutonta ihmisten terveyden vaarantamista, sillä verituotteita usein tarvitaan
nopeasti. Ohje antaa neuvotteluvalta johonkin verta tarvitsevan ihmisen
ulkopuolelle, erityisesti valta-asemaa käyttäville uskonnollisen yhteisön jäsenille,
pyrkii myös rikkomaan lääkärin ja potilaan välistä luottamuksellista hoitosuhdetta.
Ohje rikkoo räikeästi myös verituotteita tarvitsevan todistajan yksityisyyden suojaa
antamalla ymmärtää, että sairaan tai loukkaantuneen todistajan tulisi levitellä omia
terveystietojaan yhteisön päättävässä asemassa oleville jäsenille.”
Anu Penttilä
”Helpottuneena heitin verikortin välittömästi roskiin kun olin päätöksen tehnyt,
ehkä jo ennen sitä.”
Helli
”En söisi verta., mutta verensiirron ottaisin ja olen myös luovuttanut verta. Verestä
kieltäytyminen on sama kuin itsemurha, näin ajattelen nyt”
Kerttu
”En pidä sitä niin ehdottomana enää. Mutta kunnioitan veren elämän antavaa ja
ylläpitävää pyhyyttä edelleenkin, enkä käytä verituotteita kuin ainoastaan elämän
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pelastamiseksi. Eli en edelleenkään tavallisesti syö veriruokia; rehellisesti sanottuna
ajatus ällöttää vieläkin. Ja verensiirron tai veren osia ottaisin vain jos henkeni olisi
siitä kiinni.”
Orvokki
”Oma lapseni, joka ei onneksi ole jehovantodistaja on sairastanut 2 kertaa Leukemian ja
ilman verituotteita hän ei olisi tänään elossa.”
Päivänsäde
”Itse asiassa olen saanutkin punasoluja, toisen synnytykseni yhteydessä. Sitähän ei
multa edes kysytty, heräämössä vain sain tiedon että tipassa menee punasoluja.
Ensin en edes ymmärtänyt mitä se tarkoittaa, mutta siinä kun enemmän heräilin ja
tokeennuin, kävi mielessä että onpa hyvä että tällainen hoitomuoto on. Menetin
synnytyksessä 2,5 litraa verta, joten olo oli aika heikko – verituotteilla hoitamisen
jälkeenkin.”
Sonja
”On muuttunut. Ihmiselämää pitää suojella kaikin mahdollisin tavoin. Ottaisin
verensiirron jos se olisi pakollista. Jumala ei voi olla niin julma että vaatisi ihmisen
kuolemaa jos apu (verensiirto) on vieressä. En ymmärrä mikä siinä aivottomassa
aineessa olisi pyhempää kuin ihmiselämässä.”
Tuula
Kokemuksia verituotteista kieltäytymisestä
Pyysimme entisiä Jehovan todistajia kertomaan tapauksista, joissa he tietävät Jehovan todistajien
(heidät itsensä mukaan lukien) joutuneen vaikeuksiin verituotteista kieltäytymisen vuoksi.
Julkaisemme tässä osan kertomuksista.
”Sukulaiseni oli vakavassa työtapaturmassa. Ihmeen kautta selvisi hengissä siitä ja
verensiirrosta kieltäytymisestä. Epäilen kuitenkin, että verensiirrosta kieltäytyminen
aikaansai osaltaan sen, että toipuminen jäi puolitiehen.”
Hemo Torni
”Olen ollut itse hoidettavana Kanta-Hämeen keskussairaalassa ja Tampereen
yliopistollisessa sairaalassa. Verestä kieltäytymistä on kunnioitettu, mutta minulle on
tehty selväksi ongelmat, joihin kieltäytymiseni johtaa. 17.6.2006 syntyi poikani 27
viikkoisena, 900 gr painavana keskosena. Poikani jouduttiin ottamaan hätäsektiolla
pois kohdusta, koska sairastuin raskausmyrkytyksen johdosta graaviin Helppsyndroomaan. Minulla oli vauvan lisäksi kohdussa n. 13 lapsen pään kokoista
myomaa, jotka vuosivat verta. Veren hyytymistekijät olivat hälyttävän alhaalla.
Muutkin veren entsyymiarvot olivat huolestuttavissa lukemissa. Uhkana oli
maksan ja keuhkojen tuhoutuminen. Tilani oli siis hengenvaarallinen ja olin vähällä
kuolla. 2 kirurgia ja anestesialääkäri sekä kätilö keskustelivat kanssani useaan
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otteeseen ja yrittivät saada minut ymmärtämään tilanteen vakavuus ja kuinka
verensiirrolla lapseni voisi saada paremmat mahdollisuudet selviytyä. Raskautta ei
olisi ollut pakko keskeyttää vielä tuolloin. Kätilö oli hyvin töykeä ja sanoi, että tulen
kuolemaan. Anestesialääkäri ihmetteli näitä fraktioita hoitotahtolomakkeella ja selitti,
mitä veren osia tarvittaisiin oikeasti. Hän lupasi tehdä kaikkensa, että jäisin henkiin.
Jälkeen päin 3 synnytyksessä mukana ollutta kirurgia sekä anestesialääkäri kävivät
kaikki sanomassa, että he eivät uskoneet minun selviävän hengissä. Olin heidän
mukaan yksi traagisimmista tapauksista aikoihin. Teho-osastolla olinkin sitten
synnytyksen jälkeen, kunnes aloin toipumaan.
Pienen pieni keskospoikani oli myös tehohoidossa ja hän sai toistakymmentä
verensiirtoa. Hän ei olisi selvinnyt ilman niitä.
Vuonna 2007 minulla todettiin adenooma lisämunuaisessa. Tays:n lääkäri päätti
olla leikkaamatta sitä, koska edelleen vielä silloin itse kieltäydyin verestä. Sittemmin
kasvaimeen on löytynyt elinikäinen lääkitys, joka toimii, ja syöpäriski on todettu
pieneksi. Kasvainta ei siis tarvitsekaan välttämättä leikata. Mutta ensimmäiseen
hoitosuunnitelmaan verikielto vaikutti kielteisesti.
Tuon jälkeen poistin hoitotahdon sairaalan papereista ja olin jo pitkällä
irtautumassa Jehovan todistajista.”
Kerttu
”Itse jouduin tilanteeseen 13-vuotiaana. Siitä on niin kauan että en muista. Noin
1986 jouduin räjähdysonnettomuuteen ja olin Hyksin sairaalassa.. Helsingissä.
Minulla ei ollut verikorttia mukana ja hoin hoitajille että minulle ei saa antaa verta.
Jouduin tunteja kestäneeseen leikkaukseen, jossa sormeni amputoitiin ja vatsasta
poistettiin metallisiruja. Saavuin sairaalaan yksin ja olin hyvin peloissani että kuolen
ja hyvin peloissani että jos minulle annetaan verta että jumala minut tuhoaa.
Muistaakseni sairaalasta löytyi joku Jehovan todistaja hoitaja joka lupasi pitää huolen
että tahtoni huomioidaan.”
Päivänsäde
”Veriopetuksen vaarat kävivät ilmeiseksi, kun äitini joutui v. 2004 X:ssa
liikenneonnettomuuteen. Hänen hengissä säilymisensä oli viikkojen ajan epävarmaa.
Potilas oli sekä ambulanssissa että sairaalassa tajuissaan ja kielsi veren käytön lukuun
ottamatta fraktioita. Hänen jt-poikansa (minun veljeni) ja seurakunnan
sairaalayhteyskomitean veli olivat ehdottomia ja pitivät huolta, että potilaan
vakaumusta kunnioitetaan sairaalassa. Potilaalle veren sallituista fraktioista ei ollut
hyötyä. Fraktiot eivät korvaa punasoluja, joiden puutteesta aiheutui äärimmäisen
alhainen hemoglobiiniarvo. Sydän rasittui valtavasti ja pulssi nousi pilviin, kun sydän
yritti pumpata happea mahdollisimman paljon elimistön käyttöön.
Potilas sai erytropoietiinia, mutta sen punasolujen tuotantoa lisäävä vaikutus alkaa
vasta useiden päivien, jopa vasta kahden viikon kuluttua. Myöhemmin äitini kertoi
nähneensä sairaalassa painajaisia, että hänelle olisi pantu verta hänen
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vastustuksestaan huolimatta. On vaikea uskoa, että näin olisi todellisuudessa
tapahtunut. Jotakin kuitenkin oli tapahtunut, koska potilaan hemoglobiiniarvot
nousivat kaksi tai kolme kertaa jyrkästi hyppäyksittäin. Epo ei toimi niin, vaan sen
vaikutus on Hb-arvoa tasaisesti ja hitaasti nostava, selitti tuntemani anestesialääkäri.
Arvoitukseksi on jäänyt, mitä todellisuudessa tapahtui.”
Lilja-Orvokki
”Haluaisin kertoa oman kokemukseni verensiirtoon liittyen. Oli vuoden 2006 syksy,
ja eroamisestani oli kulunut vuosi. Jouduin vakavan vamman takia sairaalahoitoon
viikoksi. Mahdollisen leikkauksen varalta minulta tultiin kysymään kantaani
verensiirtoon; ilmeisesti tiedoissani oli vanhempieni sinne aikoinaan kirjaama
verensiirtokielto Jehovan todistajana.
Ajatus mahdollisesta leikkauksesta ja verensiirrosta ei ollut käynyt edes mielessäni
aikaisemmin, enkä ollut pohtinut kantaani uudelleen sitten eroamiseni. En
tietenkään osannut muuta kuin kieltäytyä edelleenkin; kerroin etten ollut enää
Jehovan todistaja, mutta kantani verensiirtoon ei ollut muuttunut. Kysyjä oli joko
harjoittelija tai lähihoitaja.
Kieltäydyttyäni luokseni tuli myöhemmin joko sairaanhoitaja tai lääkäri, en enää
muista kumpi, ja tarkensi tilanteen vakavuutta ja verensiirron tärkeyttä
leikkaustilanteessa, jopa hengenvaaraa. En muuttanut kantaani; mitä muutakaan
olisin voinut tehdä? Verenkäytön kielto on niin ehdoton ja sisäistetty kasvettuani
vauvasta asti JT-perheessä, varsinkaan kun en ollut tullut ajatelleeksi asiaa
aikaisemmin.
Myöhemmin illalla sitten jouduin suuren ahdistuksen ja pelon valtaan ja itkin
pitkään yksikseni. Ei ollut ketään, kenen kanssa keskustella asiasta. Tilanne oli hyvin
konkreettinen ja pelottava, hengenvaaran mahdollisuus hyvin todellinen. Kauhea
tilanne. Onneksi sitten leikkausta eikä verensiirtoa kuitenkaan tarvittu. Selvisin
säikähdyksellä, onneksi.”
Orvokki
”Vuonna 2000 synnytin ensimmäisen lapseni. Synnytyksessä ja sen jälkeisessä
komplikaatiossa menetin suhteellisen paljon verta, arviolta noin 1,2 litraa.
Kieltäydyin ehdottomasti (lähes paniikinomaisesti) verestä, vaikka sitä minulle
tietysti tarjottiin. Synnytyksen jälkeen siis jouduin kaavintaan, koska istukasta oli
jäänyt riekaleita kohtuun, ja aiheuttivat vuotoa. Synnytyksen jälkeisenä päivänä
hemoglobiini oli 77, ei vielä valtavan hälyttävä, mutta alhainen. (Vertailukohtana se,
että runsaat kuukautiset voivat aiheuttaa yhtä alhaisia lukemia, itselläni joskus 83.)
Hoitava kätilö oli ehdottomasti sitä mieltä että minun pitäisi ottaa verta, koska
alhainen hemoglobiini vaikuttaisi mielialaan ja maidoneritykseen. Samainen kätilö ei
ollut silloin vielä huomannut potilaskansiossani hoitotahtoa, mutta sen
huomattuaan, oli kovin pahoillaan siitä, että oli moista edes ehdottanut. Toivuin
suhteellisen hyvin tuosta, vaikka toisaalta synnytyksen jälkeinen alakulo olisi
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saattanut olla vaivaamatta, jos oma kunto olisi ollut heti parempi.
Veren karttaminen tuossa tilanteessa, meni mielestäni täysin yli sen, mikä olisi ollut
järkevää. Se vei ajatuksen täysin pois siitä tärkeimmästä seikasta, että on syntynyt
juuri uusi elämä, jota pitäisi pystyä hoivaamaan niin hyvin kuin mahdollista. Kun
minua vietiin melkoisessa kiireessä leikkaussaliin kaavintaan, niin lapsen isä jäi
ihmeissään lapsen kanssa sairaalahuoneeseen ja varmasti miettimään vaihtoehtoa,
että jos en selviäkään siitä vuodosta. Normaalissa tilanteessa melko aiheeton huoli.”
Marjukka
”Itse sain verta 29.12.1980 tyttären syntyessä Lapin keskussairaalan
synnytysosastolla hemoglobiini oli alle 100 ja sain verensiirron silloin oli kyllä kova
paikka mutta päätin että lapsella oikeus äitiin (en ollut kastettu) en kyllä kertonut
asiasta kenellekkään en edes kun olin menossa kasteelle.”
Selviytynyt
”Oma poikani syntyi keskosena. Pojan kunto oli huono ja lääkäri alkoi puhua
verensiirrosta. Tein vaimoni kanssa kaikkeni, jotta verta ei olisi annettu pojallemme.
Onneksi pojan kunto lopulta parani ilman verensiirtoa.”
Riporii
”Tiedän useita. Joitakin oli omassa seurakunnassamme ja joistakin kuulin muilta
vanhimmilta. Useimmiten he olivat iäkkäämpiä henkilöitä jotka joutuivat
leikkaukseen. Oma äitini taisteli verikysymyksen kanssa Töölön sairaalassa vuonna 92. Häntä leikattiin useasti ja hän meni todella huonoon kuntoon. Toipuminen kesti
vuosia.”
Tom-Kristian Heinäaho
”Toisen lapsen synnytyksessä Kätilöopiston sairaalassa [vuosi poistettu yksityisyyden
suojaamiseksi] vuodin rajusti verta, en ollut kuitenkaan sairaalassa etukäteen
ilmoittanut etten ota verta. (en ollut hyvä puolustamaan uskontoani) sain moitteita
siitä kätilöltä. Lääkäri tenttasi vakaumustani ja oli soittanut miehelleni että hänen
luvallaan olisivat antaneet minulle verta. Jälkikäteen olin pettynyt että mieheni olisi
niin helposti luopunut minusta eikä tullut edes sairaalaan katsomaan siinä tilanteessa.
HB oli niin alhainen että jouduin olemaan kaksi viikkoa sairaalassa. Myöhemmin
koko uskoni tähän uskontoon lopahti juuri siksi että olisin ollut valmis uhraamaan
kahden pienen lapsen äitinä itseni. Jostakin syystä en osannut antaa kunniaa
Jehovalle siitä että jäin henkiin. Mennessäni synnyttämään [vuosi poistettu
yksityisyyden suojaamiseksi] kolmatta lasta en enään aikonut kieltäytyä verestä mutta
kantani oli tietysti silloin vielä salassa.
Vuonna [vuosi poistettu yksityisyyden suojaamiseksi] oma tyttäreni vuosi
synnytyksen jälkeen niin paljon että oli hyvin lähellä menettää henkensä, hänen HB
oli jopa 48. olin jo siinä vaiheessa eronnut joten minulle ei paljon kerrottu.”
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Paula
”Tuttavaperheeni nelivuotias tytär joutui synnynnäisen sydänvian vuoksi
leikkaukseen. Riskit olivat suuret jo alun alkaen, mutta heidän täytyi etsiä veretön
leikkaus. Sitä ei Suomessa kukaan osannut tehdä, joten vanhemmat matkasivat
perheen nuorimman lapsen (potilas) kanssa USA:n leikkaukseen. Tytär menehtyi
leikkauksessa. Syynä ei ollut verettömyys, mutta perheelle se toi huomattavia
lisävaikeuksia ja paljon rahanmenoa matkoihin ja muihin järjestelyihin.
Oma isoveljeni [vuosi ja paikkakunta poistettu yksityisyyden suojaamiseksi] joutui
onnettomuuteen työntäessään ohikulkijan sammunutta henkilöautoa. Olin tuolloin
jossain 6-7v kieppeillä, joten en muista yksityiskohtia kovin hyvin.
Molemmat reisiluut menivät poikki, ja ne ruuvattin/naulattiin mitälie (jotkut
titaanitapit sillä on vieläkin luissa tukina, koska niitä ei kannata poistaa erillisellä
leikkauksella) leikkauksessa. Veljeni oli kuitenkin ensiavussa teho-osastolla, ja kauan
käytiin taistelua siitä kuka sairaalassa suostuu leikkaamaan veljeni verettömästi.
Ensimmäinen lääkäri kieltäytyi, koska ei halunnut vastuuta mahdollisesta potilaan
menetyksestä verettömyyden vuoksi. Sairaalan vaihtoa pohdittiin vaihtoehtona,
mutta löytyi kuitenkin lääkäri joka leikkasi veljeni, ja kaikki meni onneksi hyvin.
Sairaalayhteyskomiteaan oltiin yhteydessä, ja ellen ihan väärin muista niin X.X.
kuului tuohon ryhmään ja oli eniten yhteyksissä äitini ja veljeni kanssa.”
Ankkuritar
”Olin esikoisen synnyttänyt, kun repeytymä oli sen verran paha, että verenvuotoa ei
saatu loppumaan, ompeleet eivät pitäneet. Jouduin leikkaussaliin, jossa
nukutuslääkäri kysyi, että onko hoitotahtoa. Sanoin, että ei. Nukutettiin ja sain verta.
En tiedä, eikä tullut kysyttyä, paljonko sain verta, mutta se tuntui melko pieneltä
asialta sen rinnalla, että toipuminen alkoi heti ja olo koheni vauhdilla. Mitenkään ei
ole omatunto sen takia kolkutellut.
Ihan heti en siitä uskaltanut kertoa, ja miehelleni (ei jt) sanoin, että vanhemmilleni
(molemmat Jt) ei saa kertoa verensiirrosta.”
Siipirikko
Kokemukset rokotteista kieltäytymisestä
Jehovan todistajat kieltäytyivät rokotteista vuosina 1921–1952 ja tämän jälkeen epäilevä
suhtautuminen rokotteisiin jatkui pitkään joidenkin Jehovan todistajien keskuudessa. Kysyimme
entisiltä Jehovan todistajilta kokemuksia rokotteista kieltäytymisestä.
”Rokotteista puhuttiin paljon kun lapseni olivat pieniä ja olin vielä jt. Jotkut
seurakunnassa kieltäytyivät rokotuksista, mutta itse en koskaan edes harkinnut.
Mielestäni se oli omassa harkinnassa ja kovin tarkkaa ohjeistusta ei annettu.
Paheksuntaa kuitenkin paremmilta uskovaisilta sain, kun en luottanut heidän
viisauteensa.”
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Helli
”Joistakin rokotteista puhuttiin kovasti, että ne sisältävät verta ja niitä ei saisi ottaa.
En muista enää muuta kuin gammaglobuleeni-rokotteen ja olikohan myös mpr.
Suhtauduin aiemmin melko varauksellisesti kaikkiin rokotteisiin. En enää.”
Kerttu
”Itselläni on reesus miinus tekijä, joka voi aiheuttaa ongelmia raskauden aikana, jos
lapsi on reesus positiivinen. Tämä ennaltaehkäistään rokotteella, joka sisältää
veriplasmasta eristettyjä valkuaisaineita eli proteiineja. Otin rokotuksen silloin kun
olin vielä Jehovan todistaja. En tuntenut huonoa omaatuntoa, koska tiesin, etten
halua tulevan lapseni kärsivän turhan takia. Tämä tapahtui 90-luvun alussa, jolloin
fraktioita ei vielä sallittu. Myös jt-tuttava otti samoihin aikoihin saman rokotteen sen
enempiä miettimättä.”
Maaria
”Olen pohtinut asiaa lapsen kohdalla, en tosin muista mikä rokote oli kyseessä.
Rokote sisälsi jotain veren fraktiota ja siksi mietin, että olisiko se sopivaa. Lapsen isä
jätti päätöksen minulle, koska hän itse oli ehdottomasti jopa fraktioita vastaan.
Päädyin lopulta rokotteen antamiseen, koska totesin, että jos olisi lapsen henki
kyseessä, en miettisi fraktion antamista hetkeäkään.”
Marjukka
”Itse en ole. Ainoa tieto tähän liittyen on ystäväni, entinen j-todistaja. Häneltä
yritettiin evätä kaikenlaiset rokotteet lapsena. Tämä tapahtui Suomessa 80-luvulla.”
Nimrod
”Rokotevastainen buumi oli ainakin minun lapsuudessani, jolloin jäin ilman kaikkia
rokotteita.”
Tuula
Verituotteista kieltäytymiseen liittyvät kuolemantapaukset
Kysyimme tietävätkö entiset Jehovan todistajat tapauksia, joissa Jehovan todistaja olisi kuollut
kieltäydyttyään verituotteista hoidossa. Alla on joitakin saamiamme vastauksia.
”Tiedän esimerkiksi noin 30 vuotias henkilö menehtyi vuotavaan vatsahaavaan
kieltäydyttään verensiirrosta. En halua kertoa tarkempia tietoja, jottei tapausta
tunnisteta.”
Efraimin poika
”Tays:ssa kuoli Hämeenlinnalainen nuori äiti, joka sairasti jotain hankalaa sairautta.
Hän oli hyvin itsepäinen ja kuoli verestä kieltäytymisen vuoksi. Siitä on aikaa ehkä 56 vuotta. Perhettä pidettiin lähes pyhimyksenä.”
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Kerttu
”Leila Roti Tuusulassa Koskenmäellä v.1993 Pasi Turunen: Vartiotorni - Valtakunta
uudessa valossa – kirjassa on kopio sairaalan dokumenteista. Samoihin aikoihin
uutisoitiin Iltalehdessä Tampereella sattuneesta tapauksesta, jossa muistaakseni nuori
mies kuoli verensiirrosta kieltäytymisen takia.”
Maaria
”Kuulin juuri laulaja JT pariskunnasta joista toinen menehtyi Leukemiaan verikiellon
tähden.”
Päivänsäde
Lakia rikkova potilastietojen kertominen seurakunnan vanhimmille
Kysyimme entisiltä Jehovan todistajilta tietävätkö he tapauksia, joissa sairaalan henkilökuntaan
kuuluva Jehovan todistaja olisi kertonut Jehovan todistaja -potilaanverituotteiden käytöstä
seurakunnan vanhimmalle.
Tässä on entisten Jehovan todistajien vastauksia kysymykseemme potilastietojen
paljastamisesta:
”Eräs sairaanhoitaja JT kertoi huomanneensa hoitotiedoista, että hänen
seurakuntansa sisar oli suostunut verensiirtoon leikkauksen yhteydessä.
Sairaanhoitaja kertoi asiasta seurakuntansa vanhimmille. Tapauksesta on jo 20v
aikaa.”
Riporii
”Varsinaista tapausta en tiedä mutta ollessani töissä Helsingissä syöpäklinikalla
jehovantodistaja-työkaverini sanoi, että tällaisissa asioissa Jumalaa on toteltava ensin
ja luottamukselliset asiat eivät merkitse mitään. "Vaikka sitten työpaikka menisi".”
Tom-Kristian Heinäaho
Kokemukset lapsiin ja verituotteiden käyttökieltoon liittyen
Kysyimme entisiltä Jehovan todistajilta tietävätkö he tapauksia, joissa olisi turvauduttu
lastensuojelullisiin toimenpiteisiin kun vanhemmat ovat kieltäneet verituotteiden käytön
lapsiltaan.
”Veriasia tuli esille siskoni hätäsynnytyksessä OYS:ssa. Lapsi syntyi ennenaikaisena ja olisi
kuollut ilman verensiirtoa. Myös äidin henki oli hiuskarvan varassa, ja siitä huolimatta hän
kieltäytyi verestä. Onneksi hänkin jäi henkiin. Jälkeenpäin kun asiasta keskusteltiin, isä ja
äiti pahoittelivat sitä, etteivät olleet voineet estää lapselle tehtyä verensiirtoa. Samalla he
sanoivat olevansa äärimmäisen onnellisia, että lapsi jäi henkiin ja totesivat sen, että ilman
verensiirtoa hän olisi menehtynyt. Omien sanojensa mukaan he olivat tehneet kaikkensa
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pitääkseen kiinni Jehovan tahdosta ja saattoivat siksi säilyttää hyvän omantunnon.
Elämän symbolin kunnioittaminen oli heille äärimmäisen tärkeää, mutta sen kanssa
ristiriitaisesti he olivat tyytyväisiä, että lääkärit noudattivat omia eettisiä ohjeitaan ja
Suomen lakia. Jälkeenpäin jotkut todistajat kyseenalaistivat vanhempien nuhteettomuuden
ja epäilivät, olivatko vanhemmat tehneet kaikkensa, koska eivät yrittäneet viedä lasta pois
sairaalasta. Äiti siihen ei olisi kyennyt oman tilansa vuoksi, ja siksi arvostelu kohdistuikin
lähinnä seurakunnan vanhimpana toimineeseen isään.”
Lilja-Orvokki
”Lappeenrannassa erään perheen lapsi sairastui leukemiaan ja tarvitsi verensiirtoa.
Vanhemmat sieppasivat lapsen sairaalasta ja koettivat paeta ulkomaille. Heidät
saatiin lentokentällä kiinni ja lapsi otettiin pikaisesti huostaan, jotta häntä voitiin
hoitaa.”
Riporii
”Tikkurilan srk -90 luvulla lapsi sairastui leukemiaan, hänet huostaanotettiin hoitojen
takia. Mielestäni vanhemmat tuntuivat olevan jopa tyytyväisiä että sellainen päätös
tehtiin, mutta tulkinta oli minun. Itse olin tyytyväinen kun tiesin että jos omille
lapsille tulisi jotain vastaavaa niin viranomaiset tekisivät tuon päätöksen hoitaa.”
Paula
Kuten yllä olevat entisten Jehovan todistajien kokemukset osoittavat, Jehovan todistajat
saattavat olla jopa tyytyväisiä lapsille annettavaan hoitoon vastoin yhteisön ja vanhempien
toiveita. Jehovan todistajat eivät pidä verensiirtoja vastoin heidän toiveitaan saaneita
syntisinä vaan heidän näkemyksensä mukaan he yrittivät noudattaa yhteisön sääntöjä ja
kieltäytyä verestä, joten väärintekoa ei tapahtunut.
Entisten Jehovan todistajien terveiset verensiirtokieltoon liittyen
Lopuksi pyysimme entisiä Jehovan todistajia kertomaan vapaasti mitä he haluaisivat sanoa
Jehovan todistajien verensiirtokieltoon liittyen. Tässä on joitakin sitaatteja:
”Jehovan todistajien verensiirtokielto tarjoaa hyvän esimerkin siitä, miten
voimakasta mielenhallintaa uskonlahko voi käyttää ja miten vaarallista se
pahimmillaan on. Se on myös esimerkki sisäistetystä kontrollijärjestelmästä:
uskonlahkon säännöt sisäistänyt on valmis uhraamaan oman ja lapsensakin hengen
osoittaakseen uskollisuutta jumalan puhetorvena esiintyvälle lahkojohdolle.”
Aamurusko
”Kun olin uskollisesti mukana JT toiminnassa, hyväksyin heidän asenteen kieltäytyä
verensiirrosta. Vaikka muuten olin aktiivinen, tässä asiassa olin passiivinen ja tein
juuri sen, mitä vähintään edellytetään JT:lta. Selvästikin minua hiukan hävetti JT
asenne vereen, enkä tuonut asiaa juuri koskaan esille kenttäpalveluksessa
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[sananjulistustyössä], ellei sanan kuulija tai julkaisumme tuonut asiaa esille. Kun näitä
asioita tuli esille mediassa useimmiten JT:lle kielteiseen sävyyn, koin asian
ahdistavaksi.”
Hemo Torni
”Täysin perusteeton käytäntö, millä ei ole mitään järkevää opillista pohjaa. Ihmisiä
kuolee turhaan.”
Päivänsäde
”Karmeita mielenhallinta esim. ovat äidit jotka kieltäytyvät verestä esim.
synnytyskomplikaatioiden kohdalla (oma + mahdollinen lapsen kuolema). Sekä ne
varttuneemmat lapset jotka on syötetty täyteen veri-oppia ja tekevät ns. Oman
"kypsän ratkaisunsa".”
Felicity Sneesby
”En ymmärrä miksei verta saa luovuttaa, mutta toisten veren aineosia saa kyllä
vastaanottaa (hyväksikäyttöä). Enkä käsitä millä jakeella on selitetty että aineosia saa
ottaa, kun se kuitenkin on verta. Koin verensiirtokiellon uskonsotana, olemme
rintamana vastaan maailmaa tiukan paikan tullen. Turvauduin seurakunnan
vanhimpiin ajatuksissani siinä, että jos jotain minulle sattuisi niin he tulisivat
auttamaan minua. Ajatus kauhistuttaa tällä hetkellä, että antaisinkin elämäni jonkun
toisen hallintaan...”
Tuula

LOPUKSI
Jehovan todistajien johtajilla Suomessa on hyvin rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa
verituotteiden käyttökieltoon, koska yhteisön toimintaa johdetaan Yhdysvalloista käsin. Tämä ei
kuitenkaan vapauta Jehovan todistajien johtajia Suomessa vastuusta kun he ylläpitävät
verituotteiden käyttökieltoa henkisen väkivallan keinoja käyttämällä.
Uskonnonvapauslain mukaan uskonnollisen yhteisön tulee toimia perus- ja ihmisoikeuksia
kunnioittaen. Jehovan todistajien johto rikkoo selvästi perus- ja ihmisoikeuksia verituotteiden
käyttökiellollaan. Valtion tulee ryhtyä toimiin ja vaatia Jehovan todistajilta muutoksia
toimintaansa siten, että he toimivat jatkossa lainmukaisesti. Tämä lähettäisi viestin myös
Jehovan todistajien johtajille Yhdysvalloissa, jotka joutuisivat pohtimaan verituotteiden
käyttökieltonsa seurauksia. Kyseessä on haastava dilemma demokraattisille valtioille, koska
niiden asettamia sanktioita voitaisiin pitää uskonnonvapautta loukkaavina. Valtion täytyy
tasapainoilla uskonnonvapauden säilyttämisen ja ihmisten terveyttä ja elämää uhkaaviin
käytäntöihin puuttumisen välillä.
Jehovan todistaja -potilaiden kohtaaminen on suuri haaste sairaaloiden henkilökunnalle.
Toivomme tästä selvitystyöstä olevan apua tilanteisiin, joissa lääkärit yrittävät tehdä
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monimutkaisia päätöksiä Jehovan todistaja -potilaiden hoitamisesta. Lisää hyödyllisiä vinkkejä
löytyy Muramoton (1998b, 2001) artikkeleista, joissa hän on kirjoittanut Jehovan todistaja potilaiden kohtaamisesta. Potilaiden kanssa tulee keskustella verensiirrosta tiukan
luottamuksellisessa ympäristössä, jossa ei ole läsnä potilaan uskonveljiä tai -sisaria, mukaan
lukien omaisia tai sukulaisia. Jehovan todistaja -potilaille on tehtävä selväksi, että kukaan ei saa
tietää heidän valitsemastaan hoidosta, eivät heidän omaisensa eikä edes sairaalan muu
henkilökunta, johon voi kuulua Jehovan todistajia.
Lääkäreiden on hyvä tietää, että Jehovan todistajaa, joka on saanut verituotteita vastoin tahtoaan
ei pidetä yhteisössä syntisenä tai mitenkään viallisena (West, 2014). Usein paras ratkaisu
tilanteisiin, joissa verituotteita tarvitaan hengen pelastamiseksi, on antaa verta vaikka potilas ei
sitä toivo. Huomioiden verensiirtoihin liittyvän manipuloinnin ja indoktrinaation Jehovan
todistajien keskuudessa, olisi eettisesti väärin yksinkertaisesti päätellä potilaalla olevan oikeus
olla vastaanottamatta hoitoa ja kunnioittaa tätä oikeutta.
Jehovan todistajia kohdatessa on syytä muistaa, että heillä ei ole helppoa ulospääsytietä
uskomuksistaan ja yhteisöstään. Useimmat Jehovan todistajat ovat olleet yhteisön jäseniä
vuosikymmenten ajan, usein lapsuudestaan saakka. Heidät on manipuloitu uskomaan yhteisön
opit, joiden mukaan heidän pitää olla uskollisia yhteisön näkemyksille ja näin he saavat ikuisen
elämän palkinnon. Mikäli he ajattelevat eri tavalla ja tuovat näkemyksensä julki, heitä voidaan
rangaista julmasti eristämällä heidät kaikista läheisistään loppuelämän ajaksi. Heidät on peloteltu
uskomaan, että toisinajattelu johtaisi heidän kuolemaansa pian alkavassa Harmagedonin sodassa.
Koska Jehovan todistajat ovat johtajiaan myöten manipuloinnin ja indoktrinaation uhreja, heille
ei kannata olla vihainen. Kohdatessasi Jehovan todistajia voit ystävällisesti kertoa heille, että
mikäli he joskus päätyvät eroamaan yhteisöstä niin apua vaikeaan tilanteeseen on tarjolla
Uskontojen uhrien tuki ry:n kautta.
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LIITE 1: JEHOVAN TODISTAJIEN JULKAISU VALTAKUNNAN
PALVELUKSEMME, MARRASKUU 2006, SIVUT 5 JA 6

LIITE 2: JEHOVAN TODISTAJIEN HOITOTAHTO, VUODEN 2016 VERSIO

LIITE 3: KYSELY TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE
1) Jehovan todistajien nettisivuilla annetaan ymmärtää, että verituotteista kieltäytyminen ei uhkaa
ihmisten terveyttä ja elämää (katso alla). Miten kommentoisitte alla olevia Jehovan todistajien
nettisivujen väitteitä? Onko tilanteita, joissa verituotteille ei ole olemassa vaihtoehtoja terveyden ja
elämän säilyttämiseksi? Jos on, millaisia nämä tilanteet ovat?
Jehovan todistajien nettisivuilla osoitteessa jw.org/fi/jehovan-todistajat/usein-kysyttyä/miksi-jehovantodistajat-eivät-hyväksy-verensiirtoja/ kerrotaan seuraavaa:
”Yleisiä harhakäsityksiä
Käsitys: Verensiirrosta kieltäytymisen vuoksi kuolee joka vuosi monia todistajapotilaita, myös
lapsia.
Tosiasia: Väite on täysin perusteeton. Kirurgit tekevät säännöllisesti sydänleikkauksia,
ortopedisia leikkauksia, elinsiirtoja ja muita monimutkaisia toimenpiteitä ilman verta.
* Potilaat, jotka eivät saa verta, selviytyvät yleensä yhtä hyvin tai jopa paremmin kuin ne, jotka
saavat verensiirtoja. Tämä pätee myös lapsiin.
* Joka tapauksessa kukaan ei voi sanoa varmasti, että joku kuolee, jollei hän ota verta, tai jää
henkiin, jos hän ottaa verta.”
2) Jehovan todistajat kertovat jäsenilleen, että verituotteiden käyttöön liittyy paljon vaaroja. Miten
arvioisitte verituotteiden hyötyjä suhteessa niiden haittoihin alalla, josta teillä on asiantuntemusta?
3) Jehovan todistajilla on nk. sairaalayhteyskomitea. Jehovan todistajia ohjeistetaan ottamaan yhteyttä
tähän komiteaan silloin kun joku seurakunnan jäsen joutuu sairaalaan ja hän joutuu kieltäytymään
verituotteista. Onko teillä kokemusta Jehovan todistajien edustajien tulemisesta sairaalaan tilanteessa,
jossa joku Jehovan todistaja kieltäytyy verituotteista? Miten arvioisitte sairaalayhteyskomitean toimintaa
tällaisessa tilanteessa?
4) Jehovan todistajien odotetaan allekirjoittavan ja säilyttävän lompakossaan näkyvällä paikalla
hoitotahdon, jossa he kieltäytyvät tietyistä verituotteista. Voitte tutustua hoitotahtoon täällä:
johanneksenpoika.fi/veri/htsivu1.html
A) Onko teillä terveisiä Jehovan todistajille, jotka harkitsevat vielä tulisiko heidän allekirjoittaa
hoitotahto?
B) Muita kommentteja hoitotahtoon liittyen?
5) Onko teillä kokemusta tilanteista, joissa Jehovan todistaja on kieltäytynyt verituotteiden käytöstä?
Miten tilanteista on selvitty?
6) Mitä muuta haluaisitte sanoa Jehovan todistajien verituotteiden käyttökieltoon liittyen?

LIITE 4: KYSELY NYKYISILLE JA ENTISILLE JEHOVAN TODISTAJILLE
VERITUOTTEIDEN KÄYTTÖKIELTOON LIITTYEN
1. Nimeni tai nimimerkkini on:
2. Onko/oliko sinulla Jehovan todistajana mukanasi aina hoitotahtokortti?
3. Mitä mieltä olet/olit Jehovan todistajana verituotteidenkäyttökiellosta?
4. Onko näkemyksesi muuttunut, mikäli et ole enää Jehovan todistaja? Mitä ajattelet nyt
verituotteidenkäyttökiellosta?
5. Tiedätkö Jehovan todistajia (sinä itse mukaan lukien), jotka ovat joutuneet vaikeuksiin
verikysymyksen kanssa esim. leikkauksissa, onnettomuuksissa, synnytyksissä tai sairaudenhoidossa
(verituotteita sisältävät lääkkeet)? Voitko kertoa yksityiskohtia kuten sairaaloiden nimiä, tapahtumien
ajankohtia ja sairaalahenkilökunnan nimiä?
6. Oletko joutunut kieltäytymään tai pohtimaan kieltäytymistä jostakin rokotuksesta sen vuoksi, että
rokote sisälsi verituotteita? Tai tunnetko Jehovan todistajia, jotka ovat kieltäytyneet rokotuksista tästä
syystä? Kerro yksityiskohtia kuten mikä rokote oli kyseessä ja milloin.
7. Tiedätkö Suomessa tapauksia, joissa Jehovan todistaja olisi kuollut verituotteista kieltäytymisen
vuoksi? Voitko kertoa yksityiskohtia kuten aika, paikka ja sairaala?
8. Tiedätkö Suomessa tapauksia, joissa sairaalan henkilökuntaan kuuluva Jehovan todistaja olisi kertonut
Jehovan todistaja –potilaan verituotteiden käytöstä seurakunnan vanhimmalle? Voitko kertoa
yksityiskohtia?
9. Tiedätkö Suomessa tapauksia, joissa alaikäisen lapsen kohdalla olisi jouduttu turvautumaan
lastensuojelullisiin toimenpiteisiin verituotteiden käyttökiellon vuoksi? Kerro tarkemmin ajankohta,
sairaala, mahdollinen päätöksen antanut hallinto-oikeus yms.
10. Tiedätkö tapauksia, joissa Jehovan todistaja olisi joutunut vanhinten puhutteluun tai oikeuskomitean
kuulusteluun verituotteiden käytön tai veren luovuttamisen vuoksi? Voitko kertoa yksityiskohtia tästä?
11. Tiedätkö onko Suomessa erotettu tai katsottu Jehovan todistajista eronneeksi ketään verituotteiden
käytön tai veren luovuttamisen vuoksi?
12. Mitä muuta haluaisit kertoa Jehovan todistajien verensiirtokieltoon liittyen?
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