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Abstract
The present study investigates phenomena of caring from the point of view of nursing work in the
Western society, approaching the topic from historical and theoretical frames of reference.
The historical frame of reference is an entity where descriptions of the concepts and phenomena
of nursing, nursing ethics and caring are explored from the point of view of hermeneutic interpretation
of history. Data from an earlier period include publications, text books and research papers from the
years 1903–1938 on nursing in Finland, nursing ethics and caring and also material on the life work
of Ms. Naima Kurvinen (1876–1933), matron at the Oulu Province Hospital. Data from a later period
consist of articles, literary work and research papers on nursing work, nursing ethics and caring from
the years 1979–2004.
The theoretical frame of reference will here be approached from the points of view of
phenomenology and philosophical hermeneutics. The data include philosophical literature on
phenomenology, philosophical hermeneutics, and the essence, ethics and knowledge of humanity.
Heidegger's philosophy of the mind of being proved to be a central theory in interpreting the
phenomenon of caring.
Morality, autonomy and universality were the three theoretical statements of caring found in the
study. Central characteristics describing the moral essence of caring were grouped under four theses
as follows: 1. Moral statements describing caring are normative, i.e. they contain moral principles
which guide our actions. The good of another individual emerged as the expressed function of caring.
2. Some values, such as humaneness, dignity, health, and well-being can intuitively be named as the
good within caring. 3. The act of caring is to place oneself to take care of another person. This is based
on freedom, authentic presence and ability to assume another person's preferences. The combination
of these qualities describes altruism within caring. 4. The humane essence of man and interaction with
others include ethical meanings of caring. Caring is action that protects, maintains and enriches life
and involves hope.
The autonomous nature of caring is here described with the following three theses: 1. The
autonomy of caring signifies the nurse's independence and the special nature of the context.
Knowledge and the ability to place oneself to take care of another person are essential prerequisites.
2. The practical knowledge of caring is ethical in nature. 3. Prerequisites explaining caring, such as
ethicality, knowledge, and awareness and meanings of nursing describe the phenomenological
features of caring, making the act of caring an autonomous one.
The following two theses are used to argue for the universal essence of nursing: 1. Our humane
and historical qualities are part of universally recognized humane values. Concern represents the
manner of being within caring, describes meanings and values given to it and, finally, attaches one's
awareness to the real world. 2. The moral of caring is universal in nature.

Keywords: caring, historical frame of reference, nursing, nursing ethics, phenomenology,
philosophical hermeneutics, theoretical frame of reference
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Tiivistelmä
Tarkastelen tässä tutkimuksessa hoitamisen ilmiötä länsimaisen hoitotyön näkökulmasta.
Tutkimuksen lähestymistavaksi valitsin historiallisen ja teoreettisen viitekehyksen.
Historiallinen viitekehys on kokonaisuus, jossa hoitotyön, hoitoetiikan ja hoitamisen käsitteiden
ja ilmiöiden kuvaukset muodostavat historiallisen aineiston, jota tarkastelen hermeneuttisen
historiantulkinnan näkökulmasta. Varhaisempi aineisto sisältää suomalaista hoitotyötä, hoitoetiikkaa
ja hoitamista käsitteleviä julkaisuja, oppikirjoja ja dokumentteja vuosilta 1903–1938 sekä Oulun
lääninsairaalan ylihoitajatar Naima Kurvisen (1876–1933) elämäntyöhön liittyvän aineiston.
Myöhäisempi aineisto koostuu hoitotyötä, hoitoetiikkaa ja hoitamista käsittelevistä artikkeleista,
teoksista ja tutkimuksista vuosilta 1979–2004. Historiallinen viitekehys on opastanut minua
hoitamisen alkuperäistä luonnetta esittävien kysymysten etsimisessä, tutkimuskohdetta kuvaavan
aineiston löytämisessä ja sen hedelmällisessä tulkitsemisessa.
Teoreettisen viitekehyksen tarkastelunäkökulmiksi valitsin fenomenologian ja filosofisen
hermeneutiikan. Aineisto sisältää fenomenologiaa ja filosofista hermeneutiikkaa sekä ihmisyyden
olemusta, etiikkaa ja tietoa käsittelevää filosofista kirjallisuutta. Teoreettinen viitekehys mahdollisti
tutkimuskulun ymmärtämisen sekä sen esittämisen. Heideggerin olemisen mielen filosofia
osoittautui keskeiseksi teoriaksi hoitamisen ilmiön tulkitsemisessa.
Hoitamisen ensimmäisen väittämän, moraalisuuden, ominaispiirteet esitän seuraavissa teeseissä:
1. Hoitamista kuvaavat moraalilausumat ovat normatiivisia eli ne sisältävät toimintaa ohjaavia
moraaliperiaatteita. Niissä ilmaistu hoitamisen funktio on toisen ihmisen hyvä. 2. Joitakin arvoja
voidaan nimetä intuitiivisesti hoitamisen hyvän määritelmiksi. Näitä ovat inhimillisyys, arvokkuus,
terveys ja hyvinvointi. 3. Hoitaminen on asettautumista toisen ihmisen hoitamiseen. Asettautumisen
perustana on vapaus ja autenttinen läsnäolo sekä kyky toisen preferenssien omaksumiseen. Nämä
ominaisuudet yhdessä kuvaavat altruismia hoitamisessa. 4. Ihmisen inhimillinen olemus ja
kanssakäyminen toisten ihmisten kanssa sisältävät hoitamisen eettisyyden merkityksiä. Hoitaminen
on elämää suojelevaa, ylläpitävää ja rikastavaa sekä toivoa sisältävää.
Toisen väittämän, autonomisuuden, olemusta kuvaavat ominaispiirteet esitän seuraavasti: 1.
Hoitamisen autonomisuus tarkoittaa hoitajan itsenäisyyttä ja kontekstin erityislaatuisuutta. Tieto ja
asettautuminen ovat sen välttämättömiä ehtoja. 2. Hoitamisen praktinen tieto on eettistä. 3.
Hoitamista perustelevat ennakkoehdot, kuten eettisyys, tieto ja tiedostaminen sekä hoitamisen
merkitykset, kuvaavat hoitamisen fenomenologisia ominaisuuksia. Nämä tekevät hoitamisesta
autonomisen.
Hoitamisen universaalia olemusta perustelen kahden teesin avulla: 1. Ihmisen inhimilliset ja
historialliset ominaisuudet kuuluvat yleismaailmallisesti esiintyviin humaanisiin arvoihin. Huoli
ilmentää hoitamisen olemisen tapaa, kuvaa sille annettuja merkityksiä ja arvoja sekä kiinnittää
tietoisuuden reaaliseen maailmaan. 2. Hoitamisen moraalin luonne on yleinen.

Asiasanat: fenomenologia ja filosofinen hermeneutiikka, historiallinen viitekehys,
hoitaminen, hoitoetiikka, hoitotyö, teoreettinen viitekehys
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1 Johdanto
Hoitotieteellisessä tutkimuksessa perustutkimuksen osuus valmistuneista opinnäytetöistä
on ollut vähäinen.1 Tutkijoiden intressit suuntautuvat pääasiassa hoitotyön empiriaan,
havaintokokemuksiin perustuvien ja selitettävissä olevien ilmiöiden tutkimiseen, mikä
kyllä on tärkeää hoitotyön käytännön kehittämisen näkökulmasta. Kuitenkin voidaan
todeta, että käytännöllinen elämä lepää teorian perustalla. Hoitotieteen teoreettisten ja
filosofisten kysymysten tarkastelu on tarpeellista. Hoitotyön luonne muuttuu herkästi
toiminnallisuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta painottavaksi rutiinityöskentelyksi, ellei
aika-ajoin tarkastella sen merkittävyyttä, tiedon perusteita tai ideaa. Liiallinen profession
painottaminen johtaa ristiriitoihin yksilön ja yleisen hyvän käsitysten kanssa.2
Miksi hoitotyötä tehdään, millaisen tiedon ja ymmärtämisen perusteilla sitä toteutetaan
ja kehitetään? Mitkä lähtökohdat tunnustetaan hoitotieteessä filosofisesti, epistemologisesti tai ontologisesti oleellisiksi ja merkittäviksi? Perustutkimus, jossa tulokset eivät ole
välittömästi sovellettavissa käytännön työelämään, vaatii pitkäjänteistä työskentelyä ja
perusasioiden problematisointia.3
Tässä tutkimuksessa tarkastelun keskiössä on hoitamisen käsite länsimaisen modernin
hoitotyön kulttuurissa. Samoin kuin käsitteet perhe tai naisten rooli kasvatuksessa ja
huolenpidossa nojaavat hyvin yleisellä tasolla olevaan tietoon4, samoin käsite hoitaminen
ymmärretään yleisesti, mutta sen alkuperäisen luonteen kysymiseen ei ole aikaisemmin
kiinnitetty huomiota. Sen voidaan sanoa olevan hoitotieteen temaattisten kohteiden peruskäsite, joka täsmällisesti määriteltynä ohjaa lähes jokaista alan tutkimusta. Heikosti
määriteltynä se saattaa johtaa siihen, että tutkimuksen ennakkoehdot ja mahdollisuus
saavuttaa luotettavaa tietoa jäävät satunnaisuuden varaan ja epävarmalle perustalle. Käsitteen perusteellinen tutkiminen on siksi välttämätöntä.
Hoitamisen ilmiön ymmärtämiseksi tarvitaan sen ontologista kysymistä ja sen olemuksen alkuperän selvittämistä. Toteutan sitä tässä filosofisen tutkimuksen avulla siten, että
kyseenalaistan yleisesti tunnetun ja esiymmärrykseen5 perustuvan hoitamisen käsitteen.
1

Esimerkiksi Eriksson 1997, 51; Välimäki et al. 2000, 228–229.
Katso esimerkiksi Airaksinen 2002, 20.
3
Eriksson 1997, 51.
4
Nussbaum 2002, 264.
5
Esiymmärryksellä tarkoitetaan tässä sitä, että olemme aina ymmärtäneet hoitamisen jo tietyllä tavalla, ilman
sen tarkempaa määrittelemistä. Penttinen 2003, 18.
2
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Määrittelen hoitamisen käsitteen, sen olevan ja olemuksen käsitteiden olemisenalueet ja
rajaan ne suhteessa muihin käsitteisiin.6 Näin saavutettuja ontologisia perusmäärityksiä
voidaan hyödyntää hoitotieteessä yleisesti.7
Kuvaan aluksi hoitamisen olevan ilmiötä. Seuraavaksi pohdin hoitamisen alkuperäisempää luonnetta ja lähtökohtia eli määrittelen hoitamisen olemusta. Etenen ilmiön
kuvaamisesta sen filosofiseen tulkintaan.8 Esimerkiksi Watson kaipaa hoitotieteelliseen
tutkimukseen tieteen filosofisten perusteiden merkitysten etsimistä, mikä perustuisi humaanisiin arvoihin.9 Myös Tarlier esittää mielenkiintoisen väitteen, että hoitotyön etiikkaa tai hoitamista sinänsä ei ole tutkittu niinkään kuin sitä, millainen etiikka johtaa
hoitamisen käytäntöön.10 Lisäksi hän osoitti, että etiikan laajuutta, asemaa ja merkitystä
hoitamisessa on vaikea tutkia, ellei ole ensiksi määritelty hoitamista.11
Kiinnostus hoitamisen olemuksen tutkimiseen ohjasi minua perehtymään Heideggerin
olemisen mielen filosofiaan.12 Löysin siitä hoitamisen ilmiön kysymiselle rungon.
Heidegger nimittäin toteaa, että inhimillisen olemassaolon kysymisessä voidaan erottaa
kolme lähtökohtaa. Ensiksi tulee kysyttäväksi se, mistä jotain kysytään. Tässä tutkimuksessa se on hoitaminen. Toiseksi kysytään sitä, mitä ensimmäisessä kysytään, eli tarkoitan
sillä hoitamiselle annettuja merkityksiä ja siihen liitettävää tietoa. Kolmanneksi kysyttäväksi tulee se, jota analysoimalla toivotaan vastausta toiseen kysymykseen. Sillä tarkoitan
hoitamisen ilmiön analysoimista, johon olen valinnut historiallisen viitekehyksen näkökulman. Ensimmäinen kysyminen vastaa olemista, toinen olemisen merkitystä ja viimeinen olevaa, josta olemisen merkitys luetaan.13 Historiallinen aineisto koostuu suomalaisista modernin hoitotyön alkuvuosikymmeninä ilmestyneistä alkuperäisdokumenteista,
oppikirjoista ja muista julkaisuista sekä viime vuosina ilmestyneistä hoitotyötä käsittelevistä tieteellisistä artikkeleista ja teorioista sekä muista julkaisuista ja teoksista.
Historiallista lähestymistapaa hoitamisen ilmiön tutkimisessa perustelen tässä
tutkimuksessa erityisesti Heideggerin ja Gadamerin historiallisuuden ja tradition käsitteillä. En viittaa historiallisuudella pelkästään historiallistieteellisen tiedon tai metodin
käsityksiin, vaan ihmisen täälläolon (Dasein) olemisen tapaan, siis ymmärtämiseen.
Hoitaminen ihmisten inhimillisenä toimintana kuvastaa heidän olemisen tapaansa,
olemassaoloaan. Ihmisen historiallisuus mahdollistaa sen todellisuuden ymmärtämistä,

6

Olevan ja olemuksen lähikäsitteitä ovat wesen ja essen. Husserlille fenomenologinen tiedostaminen on eräänlaista katselemista, olemuksennäkemistä (Wesensschau). Olemuksesta käytetään myös essentia (Essenze)
käsitettä. Nordin 1999, 410. Saksalaisen filosofian kielellä Sein viittaa olemiseen, Nordin 1999, 414.
7
Penttinen (2003, 15) asettaa ontologisten perusmääritysten selvittämisen filosofisen tutkimuksen tehtäväksi, ja
ne annetaan erityistieteiden käytettäviksi. Esimerkiksi historian osalta tämä tarkoittaa historian olemisen peruskategorioiden määrittämistä, hoitotieteessä hoitamisen olemisen peruskategorioiden määrittämistä.
8
Penttinen (2003, 16) tulkitsee Heideggerin erottavan filosofian ja erityistieteiden tehtävät siten, että edellinen
tutkii olemista ja jälkimmäinen olevaa. Kuvaan tarkemmin luvussa 2.1.3 olevan ja olemisen käsitteitä. Taulukossa 1 esitän yhteenvetona hoitamisen olevan ja olemuksen käsitteiden sisältöjä ja eroavuuksia, miten ymmärrän ne tässä tutkimuksessa.
9
Watson 1988, 17.
10
Tarlier 2004, 232.
11
Tarlier 2004, 231.
12
Keskeinen teos on Heidegger 2000, Oleminen ja aika.
13
Kusch 1986, 133.
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missä tutkittava ilmiö esiintyi tai tapahtui.14 Traditio kertoo hoitotyöstä enemmän kuin
sen, mitä historiankirjoituksista voidaan lukea. Se opastaa, miten siinä esiintyvien ilmiöiden olemisen kysyminen on mahdollista.15 Esimerkiksi tässä tutkimuksessa hermeneuttisen filosofian tulkinnan avulla modernin hoitotyön varhaisvaiheen aineistosta paljastui
ominaisuuksia, jotka esiintyivät samansuuntaisina myös myöhäisemmässä aineistossa.
Vaikka ilmiön oleva riisutaan pois, jäljelle jää sen olemus, läpinäkyvänä. Näin tämän
tutkimuksen historiallinen aineisto alistetaan hoitamisen alkuperäisen luonteen, olemuksen, filosofiselle pohdinnalle.
Mikä merkitys ja vaikutus historiallisuudella ja traditiolla on ilmiön olemuksen luonteen kuvaamisessa? Mitä hoitotyön tradition avaaminen välittää hoitamisesta? Tilanteissa,
joissa haluamme hahmottaa hoitotyön kokonaisuutta laajemmin, tradition merkitys korostuu. Siihen katson kuuluvan niin hoitotyön historiaan liitettäviä henkilöitä kuin siinä
esiintyviä ilmiöitä. Kun kuvaamme hoitotyön traditiota, avaamme samalla hoitotyön
täälläolon luonnetta. Se on välttämätöntä ilmiön olemisen mielen kuvaamisessa: ”koska
historiallisuus on määräävä piirre täälläolon olemisen perustassa”16.
Hoitamisen tarkastelu etenee tässä tutkimuksessa siten, että ensimmäisessä osassa kuvaan tutkimuksen lähtökohtia. Esitän siinä lukijalle tutkimuksen etenemisen ja
rakentumisen kannalta keskeisiä käsitteitä, tekijöitä ja niihin liittyviä perusteluja. Johdatan lukijan myös tutkittavan ilmiön ja ongelmien pariin. Avaan tutkimusprosessin etenemistä sekä kuvaan valitsemiani periaatteita ja niiden ymmärtämisen tapaani. Toisessa
osassa käsittelen hoitotyötä, hoitamista ja hoitoetiikka modernin hoitotyön varhaisvaiheen julkaisujen, oppikirjojen ja dokumenttien näkökulmasta. Sitä voidaan lukea myös
itsenäisenä, suomalaisen hoitotyön historiaa käsittelevänä osana.
Kolmannessa osassa siirryn osittain ilmiön teoreettiseen tarkasteluun fenomenologishermeneuttisen ja filosofisen kirjallisuuden avulla. Mukana on myös historialliseen viitekehykseen liitettävää aineistoa, se täydentää hoitamisen olevan luonnetta uudemmilla
hoitotyötä, hoitoetiikkaa ja hoitamista käsittelevillä tieteellisillä artikkeleilla ja teorioilla
sekä muilla keskeisillä teoksilla ja julkaisuilla. Tässä kappaleessa esitän tulkinnan ja
ymmärtämisen filosofista rakennetta, jota olen hyödyntänyt tutkiessani hoitamisen ilmiötä. Sen perusteella voidaan arvioida etenemiseni loogisuutta ja mahdollisuuttani esittää luotettavia tuloksia. Lisäksi esitän hoitamisen olemusta edeltävät ennakkoehdot ja
edellytykset.
Neljännessä osassa kuvaan tutkimustuloksia tiivistettynä hoitamisen teoreettisiksi
väittämiksi. Perustelen väittämät ja kuvaan ne yksityiskohtaisemmin teeseissä. Lopuksi
kokoan hoitamisen keskeisiä eettisiä periaatteita, esitän ajatuksiani ja kriittisiä huomioitani tutkimuksen etenemisestä sekä jatkotutkimusta vaativista kysymyksistä.

14
Esimerkiksi Penttinen 2003, 19, 21. Dasein näkee käännettävän myös olemassaoloksi (esim. Nordin 1999,
414), jolla tarkoitetaan inhimillistä olemassaoloa. Tässä sen käyttö laajenee (Heideggerin määritelmästä) hoitamisen alaan.
15
Tästä Heidegger (2000, § 6, 42.) sanoo: ”että itse kysymystä olemisesta, joka on osoitettu suhteessa ontisontologiseen välttämättömyyteensä, on luonnehdittu historiallisuuden avulla.”
16
Heidegger 2000, § 6, 42.

2 Osa I Tutkimuksen lähtökohdat
Tutkimuksen ensimmäisessä osassa perehdyn tutkimuksen lähtökohtiin. Aluksi esitän
tutkimuksen kannalta keskeiset käsitteet, joita ovat hoitotyö, hoitoetiikka, hoitaminen,
hoitamisen olevan ja olemuksen käsitteet, ontologia, historiallisuus, traditio, fenomenologisuus ja filosofinen hermeneutiikka. Toiseksi kuvaan tutkittavan ilmiön ja tutkimuskysymykset sekä historiallisen ja teoreettisen viitekehyksen. Lisäksi tarkastelen aineiston
valintaperusteita.

2.1 Tutkimuksen tausta ja keskeiset käsitteet
2.1.1 Tutkimuskysymysten asettaminen
Hoitotyön merkityksen kysyminen on kiinnostanut minua jo sairaanhoitajakoulutuksesta
lähtien. Miksi ihminen hoitaa toista ja millainen yhteys on ammatillisen ja luonnollisen
hoitamisen välillä? Kysyminen sai eettisen luonteen sairaanhoitajakoulutuksen
opinnäytetyössäni, jossa pohdin hyvän hoidon määritelmiä. Pro gradu -työssäni keskiössä
oli vanhusten kokemukset tasavertaisuuden toteutumisesta heidän ja henkilökunnan
välillä. Elämän- ja työkokemukseni kartuttua kysyminen tarkentui aikaisempia kysymyksiä edeltäviin ilmiöihin eli hoitamisen ontologian suuntaan. Mitä hoitaminen yleensä on,
mitä liittyy hoitamiseen ennen sen näkyvää ilmenemismuotoa ja miten sitä ja siihen liittyvää tietoa voidaan tavoittaa? Nämä johtivat lisäkysymyksiin. Miten hoitamista voidaan
yleensä tulkita, miten se ilmenee hoitotyössä ja millainen suhde sillä on etiikkaan?
Alussa kysymyksenasetteluni oli hyvin hataraa ja tapahtui jäsentymättömästi mukaillen intuitiivisesti kulkevaa ajatusta. Tutkimuksen kohteesta, hoitamisesta – epämääräisesti
määritellystä käsitteestä, jota lisäksi pidetään itsestään selvänä ilmiönä – minun tuli laatia
selkeästi rajattu tutkimuskysymys. Se osoittautui vaikeaksi työksi. Onko kohteena
hoitaminen, hoitotyö vai hoidon kokeminen? Kiinnostiko minua siinä hoitamisen näkyvä
ilmiö, sairaanhoitajan suorittama toiminta vai hoitamisen perusteet ja edellytykset?
Ennen kysymyksen selkeää kuvaamista täytyi jo päättää tutkimuksen seuraavasta vaiheesta eli siitä, mistä lähden etsimään vastauksia kysymykseen. Millainen aineisto
mahdollisesti antaa vastauksia hahmottumassa olevalle kysymykselle? Kun tutkimukseni
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kohteena oli praktiseen työhön liittyvä ilmiö, tuntui luonnolliselta palata sen pariin.
Oleellista oli ottaa kantaa myös siihen, kuvaanko hoitamisen ilmenemismuotoja hoitotyössä eli riittääkö pelkästään analyysin tekeminen vai perehdynkö ilmiöön syvemmin.
Mitä muuta siihen liittyy kuin pelkästään konkreettisesti havaittava toiminta? Miksi ihminen hoitaa toista? Miksi hän valitsee ansiotyökseen toisen ihmisen hoitamisen? Mitkä
tekijät ohjaavat hoitamista tiettyyn suuntaan ja tavoitteeseen? Mitä on hoitamisen ilmiön
takana, tai kuvaavammin sen edessä, toisin sanoen millainen käsitys tiedosta sekä
tulkitsemisen ja ymmärtämisen mahdollisuudesta vaikuttaa hoitamiseen ja ohjaa sen
hahmottumista?
Harhautumisen välttämiseksi tutkittava alue tuli rajata tiukasti eikä minulla ollut kaikkiin näihin kysymyksiin mahdollista perehtyä. Ensiksi painotan tutkimuksessani hoitamisen ammatillista näkökulmaa. Toiseksi tarkastelen ilmiötä historiantutkimuksen ja fenomenologian sekä filosofisen hermeneutiikan horisontista. Kolmanneksi kiinnostukseni
kohde painottuu kysymykseen, millainen on hoitamisen olemus kokonaisuudessaan.
Vaikka tutkimukseni kokonaistavoite on hoitamisen olemuksen hahmottaminen, tulee
tässä kyseeseen länsimainen modernin hoitotyön hoitamisen ilmiö.17 Esiymmärrykseni
perustuu traditionaalisen sidokseni vuoksi siihen ja tutkimuksen historiallinen aineisto on
koottu sieltä. Tutkittava ilmiö ei ole ylihistoriallinen, kuten ei Heideggerin ihmisen
olemisen historiallisuuskaan Penttisen tulkinnan mukaan.18 Pyrkimys hoitamisen olemuksen määrittämiseen kertoo paremminkin siitä, mikä on tutkimukseni todellinen
kiinnostuksen kohde ja miten siitä on mahdollista saada tietoa.

2.1.2 Hoitotyön, hoitamisen ja hoitoetiikan käsitteet
Hoitotyön kuvaamisessa on aluksi määriteltävä hoitamisen käsite, joka voidaan esittää
tutkimukseni tässä vaiheessa vasta alustavasti. Se jaetaan ammatilliseksi ja luonnolliseksi
hoitamiseksi. Luonnollista hoitamista on se, kun ihmiset huolehtivat itsestään ja toisistaan, rakastavat, kasvattavat, ruokkivat, ohjaavat ja neuvovat elämään liittyvissä
kysymyksissä. Nussbaumin käsityksen mukaan siitä ovat kautta aikojen ja lähes kaikissa
kulttuureissa olleet vastuussa naiset.19 Ammatillisen hoitamisen ydin perustuu luonnolliseen hoitamiseen. Leino-Kilpi kuvaa sitä ihmisyhteisössä vallitsevaksi humaanisuudeksi,
joka on perusvälittämistä itsestä ja toisista.20 Eriksson käyttää tästä käsitettä luontainen
hoitaminen.21 Hänen määritelmänsä mukaan se on järkevää ja inhimillistä22 sekä perustuu

17
Esimerkiksi Tuulio (1937) nimittää Florence Nightingalen nykyaikaisen sairaanhoidon luojaksi. Hänet mainitaan myös hoitotyön historiassa ensimmäiseksi teoreetikoksi (mm. Marriner-Tomey 1994, 59). Hänen työnsä
seurauksena hoitotyössä katsotaan alkaneen uusi, moderni aikakausi.
18
Penttinen 2003, 23. Historiallisuus ei ole aina määrittänyt ihmisen olemistapaa. ”On perusteltua ehdottaa,
ettei Heideggerin väite ihmisen olemisen historiallisesta luonteesta ole ylihistoriallinen, vaan analyysin voidaan
sanoa koskevan vain modernin ihmisen olemistapaa.”
19
Nussbaum 2000, 244.
20
Leino-Kilpi 2004, 19.
21
Eriksson 1987, 48.
22
Eriksson, 1989, 14.
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rakkauteen, joka on puolestaan ”ihmisen, elämän ja ikuisuuden kunnioittamista”23. Ihmisten keskinäisessä kanssakäymisessä välitetään hoivaa, rakkautta, uskoa ja toivoa
hoivaamisen, leikkimisen ja oppimisen kautta. Siinä suhteessa ihminen voi olla tai tulla
sellaiseksi kuin hän on tai olisi.24
Ammatillinen hoitaminen sisältää siis samanlaisia elementtejä kuin luonnollinen hoitaminen. Tutkimukseni mukaan sillä on kuitenkin erityisiä ominaispiirteitä, joita ei ilmene
luonnollisessa hoitamisessa ja jotka johtuvat siitä, että konteksti on hoitotyön konteksti.
Esitän myös, että hoitotyö ei välttämättä sisällä hoitamista.25
Hoitotyön ja hoitamisen käsitteitä kuvataan monipuolisesti tämän tutkimuksen aineistossa, mistä joitakin näkemyksiä olen koonnut liitetaulukkoihin 1 ja 2. Yleensä määritelmissä voidaan havaita tarkastelun lähestymistavan ja sille asetetun tarkoituksen perusteilla kahdenlaista painotusta: hoitotyö professiona ja hoitotyö inhimillisenä tapahtumana.
Samoin hoitotyön etiikkaa ilmaistaan useissa tutkimuksissa ja määritelmissä asetelmina,
joissa painottuvat joko medisiininen (ethics of justice) tai holistis-inhimillinen
lähestymistapa (ethics of care).26
Professionaalisuuteen perustuvassa hoitotyössä korostetaan ammatillisia arvoja, kuten
toimintaa perustelevaa tietoa ja taitoa, pätevyyttä, kyvykkyyttä, taloudellisuutta, vaikuttavuutta, asiakkaan ja potilaan tarpeiden huomioimista sekä niiden täyttämistä oikein valituilla auttamismenetelmillä. Hoitotyön humaanisissa määritelmissä ja perusteissa
painottuvat ihmisen ainutlaatuisuus, kohtaamisen ainutkertaisuus, inhimillisyys, holistisuus ja potilaslähtöisyys. Oikeuksiin perustuvassa etiikassa toimintaa ohjaavat ja
perustelevat lait sekä eettiset ohjeet. Hoitamisen etiikkaan perustuvassa toiminnassa tulevat huomioiduksi esimerkiksi tunteet, tilannesidonnaisuus sekä inhimillinen vastuu.
Kuitenkin tässä tutkimuksessa professionaalisuus ja oikeudellinen etiikka liitetään hoitotyön kontekstin ominaisuuksiin. Ne varmistavan sen, että hoitaminen on ylipäätään
mahdollista.
Hoitotyötä määritellään usein profession kautta.27 Esimerkiksi Leino-Kilpi erottaa ammatillisen hoitamisen luonnollisesta toteamalla, että se perustuu hoitotieteeseen ja on
luonteeltaan ammatillista hoitamista eli hoitotyötä, jota toteuttavat terveydenhuoltoalan
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Eriksson1989, 26. Tarkoittaneeko Erikssonin ikuisuuden käsite sitä sukupolvien säilymisen ketjua, joka on
riippuvainen hoitamisesta ja huolehtimisesta?
24
Eriksson 1987, 48; 1989, 26. Luontainen hoitaminen on hänen näkemystänsä tulkiten laajempi käsite, jonka
”sisällä” ammatillinen hoitaminen on. Ammatillisen hoitamisen tarve riippuu siitä, miten ihmisen itsen suhde
abstraktiin (jumalasuhde) toiseen ja konkreettiseen (sukulaiset, ystävät) toiseen toimii. Ammatissa toimiva
hoitaja edustaa itsen suhdetta ammatilliseen toiseen ja yhteiskunta suhdetta kollektiiviseen toiseen, 1987, 31.
25
Eriksson on esittänyt myös saman näkemyksen: ”On kuitenkin muistettava, että kaikki nämä hoitomuodot
voivat myös olla pelkkää tekniikkaa ja työtä vailla sisältöä.” 1987, 10. ”Hoitotyön suorittaminen ei välttämättä
ole hoitamista.” 1987, 11. Katso myös Mackintosh 2001; Blondeau 2002.
26
Esimerkiksi Botes 2000; Herdman 2004; Hunt 2004; Lahtinen et. al 2004. Jaottelun taustalla on Carol
Gilliganin (1993) välittämisen etiikka, joka on hoitotieteessä saanut uudenlaisia tulkintoja. Esim. Lahtinen et. al
(2004, 137) liittävät välittämisen etiikan piirteisiin tunteet, henkilökohtaiset ihmissuhteet, yksilöllisyyden,
välittämisen, huolenpidon, vastuun, käytännönläheisyyden, tilanteiden ainutkertaisuuden, kontekstuaalisuuden,
narratiivisuuden, empatian ja myötätunnon. Oikeudenmukaisuusetiikan piirteisiin he sijoittavat säännöt, oikeudet (rights and claims), universalisoinnin, abstraktiuden, puolueettomuuden, autonomian ja individualismin.
27
Esimerkiksi Hämäläinen & Niemelä (1993) määrittelevät profession ammatiksi, joka perustuu
korkeakoulutasoiseen koulutukseen, jolla on eettinen säännöstö sekä ammattijärjestö, jolle on luonteenomaista
kokopäivätyö ja joka on julkisesti tunnustettu eli toimimiseen on julkiset lisenssit. Katso myös Airaksinen 2002,
25.
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koulutuksen suorittaneet ammattihenkilöt (sairaan- ja terveydenhoitajat, kätilöt ja lähihoitajat).28 Hoitotyö on konkreettista hoitoa ja huolenpitoa. Tutkimuksissa korostetaan
hoitajan toiminnallisuutta, työn suunnitelmallisuutta sekä tavoitteellisuutta ja päämäärien
saavuttamista. Hoitotyöllä sanotaan olevan myös oma substanssi; oma hoitamista kuvaava, selittävä, ennustava ja olemusta luonnehtiva ytimensä.29
Åstedt-Kurjen mukaan hoitajan ja potilaan välinen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhde
on hoitotyössä keskeinen tekijä. Hän esittää tutkimuksessaan lisäksi ongelma- ja tehtäväkeskeisen sekä asiakaskeskeisen hoitotyön näkökulmat. Ne ilmaisevat sen, mihin hoitotyön toiminta perustuu ja mitä siinä halutaan painottaa: hoitotyöhön liittyviä ongelmia,
tehtäviä vai asiakaan kohtaamista yksilönä ja persoonana.30 Sarvimäki kuvaa hoitotyötä
moraaliseksi, käytännölliseksi ja kommunikatiiviseksi, jonka keskiössä on potilaan ja
hoitajan luova yhteistoiminta.31
Hoitaminen on itsessään ja sinänsä jotain, jolla on oma tietoperustansa ja aatteensa.32
Se nähdään myös hoitotyössä ilmenevänä ammatillisena toimintana, hoivana ja huolenpitona. Hoiva ja huolenpito (caring) kuvaavat hoitajan persoonallista huolehtimisen ja
hoitamisen tapaa sekä perustuu myötäelämisen kykyyn, välittämiseen ja vastuun ottamiseen. Molempia ominaisuuksia, niin ammatillisuutta kuin hoivaamistakin, pidetään
ammatillisen hoitamisen peruslähtökohtina. Hoitotyö (nursing care, nursing practice
painotettaessa hoitotyön käytäntöä) käsitteenä otettiin käyttöön 1980-luvulla. Sitä ennen
käytettiin sairaanhoidon (nursing) käsitettä33, joka varhaisemmin kääntyi suomenkielessä
sairashoitotyöksi.
Eriksson on tutkinut hoitamisen ideaa ja alkuperää 1980-luvulta lähtien. Hän on luonut
Pohjoismaissa ensimmäisen hoitoteorian, karitatiivisen hoitoteorian.34 Hänen mukaansa
ammatillinen hoitaminen sisältää luontaista hoitamista, joka toteutuu hoivaamisen,
oppimisen ja leikkimisen välityksellä. Se herättää luottamusta, luo tyytyväistä mieltä,
fyysistä ja henkistä hyvää oloa sekä kehittymisen tunnetta. Ammatillisen hoidon tarve
kasvaa ihmisellä, jos hän ei hoivaa itseään, leiki tai opi riittävästi.35 Eriksson esittää myös
teesin, jonka mukaan ammatillinen hoitaminen on kärsimyksen lievittämistä, laupeuden
työtä.36 Tämä hänen teoriansa ”caritas-motiivi” perustuu uskoon, toivoon ja rakkauteen,
jotka mahdollistavat ihmisen eheytymisen nimenomaan rakkauden ilmapiirissä.37 Tästä
on tunnistettavissa karitatiivisen hoitamisen eetos eli sen, mikä siinä on kaikkein
merkityksellisintä.38
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Leino-Kilpi 2004, 19.
Esim. Åstedt-Kurki 1992; Kalkas & Sarvimäki 2002; Tuomi 1997; Lauri & Elomaa 1999.
30
Åstedt-Kurki 1992, 103, 138.
31
Sarvimäki 1988, passim.
32
Matilainen 1997, 2001
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Kalkas & Sarvimäki 2002, Tuomi 1997, Lauri & Elomaa 1999, Eriksson et. al. 2000.
34
Grönroos et. al. 1994, 503–505.
35
Eriksson 1987, 9, 31. Esimerkiksi leikkiminen on ihmisen luontaista käyttäytymistä, jolle hän antaa eri teorioita mukaillen seuraavia muotoja: assimilatiivinen leikki, mielihyvään perustuva leikki, luova leikki, toiveita
ilmaiseva leikki ja harjoittelu- ja kokeiluleikki.
36
Esim. Grönroos et. al. 1994, 508; Eriksson 1996, 1, 5, 7. Hänen mukaansa myös hoitaminen voi aiheuttaa
kärsimystä, mikä johtuu potilaan arvon loukkaamisesta, tuomitsemisesta tai rankaisemisesta, vallankäytöstä
sekä hoidotta jättämisestä. 1996, 41–47.
37
Eriksson 1990, 65, 68,72; Eriksson 1995, 35; Eriksson 2003, 21.
38
Eriksson 2003, 21, 22.
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Etsin tässä tutkimuksessani hoitamisen määrittämiseen sen filosofisia ja ontologisia
perusteita. Voidaan sanoa, että hoitamista tarkastellaan sen fenomenologisessa mielessä.
Keskeisenä argumenttina pidän hoitajan henkilökohtaista vastuuta hoitamisen tapahtumasta.
Hoitamisen fenomenologisella kysymisellä tarkoitan tässä palaamista hoitamiseen itseensä, sen ymmärtämiseen ja tulkitsemiseen. Kyseeseen tulee siis tulkitsijan mahdollisuus havaita hoitamisen ilmiötä ja toiseksi hoitamisen ilmiön mahdollisuutta tulla havaituksi. Tulkitsen Heideggerin faktisuuden tarkoittavan hoitajan kokemusta itsestään ja
elämästään, hänen taitoaan hahmottaa tapahtumien konteksti, traditionaalisuuttaan sekä
tapaansa ymmärtää hoitotyön historiaa, voidaan sanoa, että ymmärtämistä
kokonaisuudessaan.39 Kysymys, mitä hänellä ylipäätään on mahdollisuus havaita ja mitä
yleensä tarkoitetaan ymmärtämisellä, on luonteeltaan fenomenologinen. Fenomenologisuudella viitataan tässä tietoiseksi tulemiseen ja itsetiedostamiseen. Fenomenologinen
elämismaailma sijoittuu tieteen objektiivisen maailman edelle; siinä, mistä tiede aloittaa,
on fenomenologinen tutkimus viety jo päätökseen.40
Havaitseminen kohdistuu fenomenologisessa tutkimuksessa ilmiölle annettuihin
merkityksiin ja niiden tulkitsemiseen, toisin sanoen ilmiön mahdollisuuksiin tulla tietyllä
tavalla havaituksi, näkyväksi ja tulkituksi. Hoitaja ymmärtää hoitamisen ratkaisujen
taakse kätkeytyneitä merkityksiä, esimerkiksi kulttuurin vaikutuksen potilaan tekemiin
valintoihin. Lisäksi modernin hoitotyön varhaisempiin vaiheisiin tutustuminen on auttanut tässä tutkimuksessa ymmärtämään monia käsitteitä, joita käytetään vieläkin hoitotyössä, mutta joita ei ole tarkemmin määritelty eikä niiden käyttöä perusteltu. Näitä ovat
muun muassa kutsumus, potilaan kunnioittaminen, rakkaus ja inhimillisyys. Aineiston
perusteella voidaan tulkita, että hoitotyölle haluttiin antaa korkeamoraalinen merkitys ja
että sairaanhoitajattarilta odotettiin hyveellisiä luonteen ominaisuuksia. Se, mikä koettiin
merkitykselliseksi, kirjattiin tai kuvattiin jossakin muodossa ylös. Tämä on hoitamisen
tuomista esiin läsnäolevana, sellaisena, miten se näyttäytyy aineistossa. Siirtyminen
hoitamisen ilmiön filosofiseen tarkastelemiseen tapahtuu tämän jälkeen. Ajattelu vie
olemuksen ymmärtämistä eteenpäin tilanteessa, missä objektiivisen tiedon rajallisuus
tulee vastaan. Hoitotyötä voimme havainnoida, hoitamista ajatella. Se, millaisia
merkityksiä hoitamiselle annetaan, vaikuttaa sen tulkitsemisen ja toteuttamisen tapaan.
Näin hoitamisen fenomenologisuus liittyy läheisesti myös hoitamisen etiikkaan.
Hoitoetiikka, josta käytetään myös käsitettä hoitotyön etiikka, määritellään tiedonalaksi, jossa käsitellään hoitotyössä ilmeneviä hyvään ja pahaan sekä oikeaan ja väärään
liittyviä kysymyksiä.41 Hoitoetiikan kysymykset ovat hoitotyössä jatkuvasti läsnä, koska
siinä käsitellään toisen ihmisen hyvään johtavia vaihtoehtoja, valintoja, päätöksiä ja tekoja. Kun lähdetään hakemaan eettiselle päätöksenteolle perusteita, hoitotieteellisissä
tutkimuksissa esitetään ethics of justice ja ethics of care -periaatteisiin rakentuvia näkökulmia. Edellisessä periaatteessa toimintaa perustellaan esimerkiksi lakisääteisillä potilaan oikeuksilla, kansainvälisillä säännöksillä kuten ihmisoikeuksien julistuksella tai
ammattikunnan itsensä luomilla eettisillä ohjeilla. Jälkimmäisessä periaatteessa korostuu
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ihmisyys, toiseen ihmiseen kohdistuva hyvä, rakkaus ja vastuu. Toisen ihmisen kohtaamisen tilanne on ainutlaatuinen ja hänet huomioidaan siinä kokonaisvaltaisesti.42
Eriksson liittää hoitamisen etiikan ja eetoksen kiinteästi yhteen. Hoitamisen eetos kuvaa hoitamisen eettistä arvopohjaa eli sitä, mistä nimenomaan hoitaminen on tunnistettavissa. Etiikka, joka ei perustu eetokseen, on luonteeltaan muodollista.43 Hänen esittämänsä ajatus on mielenkiintoinen. Etiikka kiinnittyy ja palautuu kontekstiin, sellaiseen,
joka koetaan merkittäväksi ja joka perustuu eetokseen. Ajatus sivuaa tämän tutkimuksen
oletusta, että hoitaminen on sinänsä eettistä. Hoitaminen ilman sen eettistä luonnetta ei
ole siten mahdollista. Perustelen oletusta jatkossa useissa eri yhteyksissä.
Lähden tässä tutkimuksessani siitä, että edellä esitettyjen periaatteiden dikotominen
tarkastelu ei ole mielekästä. Lait, asetukset ja ohjeet eli legitimiteetti sekä hoitotyön
professionaalisuus luovat kehykset eli kontekstin inhimilliselle hoitamiselle. Ne ovat
hoitotyön kontekstin ominaisuuksia, tekijöitä, jotka erottavat ammatillisen hoitamisen
luonnollisesta hoitamisesta. Ammatillista hoitamista ei voi tarkastella ilman sen erityistä
kontekstia, missä se ainoastaan ilmenee. Käytän jatkossa hoitotyön ammatillisesta
hoitamisen käsitteestä tässä pelkästään käsitettä hoitaminen.

2.1.3 Ontologian käsite tieteenfilosofiassa ja fenomenologiassa
Tieteenfilosofia sisältää näkemyksiä tiedon kohteen olemisen tavasta eli ontologiasta.
Tämän lisäksi sen muita kiinnostuksen kohteita ovat tiedon lähteet, tulokset ja menetelmät eli tiedon epistemologiset ja metodologiset lähtökohdat.44 Ontologisissa kysymyksissä pohditaan todellisuuden perimmäistä, olevan ja olemisen, luonnetta. Hoitamisen
todellisuutta kuvaavat hoitamisen olevan ja olemuksen käsitteet, jotka määrittelen
tarkemmin tässä luvussa.
Yleisesti filosofian alaan katsotaan kuuluvan ongelmia, käsitteitä ja kannanottoja elämästä, ihmisestä, luonnosta, järjestä, tiedosta, ajasta, ympäristöstä ja siihen liittyvistä
ilmiöistä ja näiden ilmiöiden välisistä suhteista.45 Toisin sanoen siinä otetaan kantaa kaikkiin inhimilliseen elämään liittyviin ilmiöihin, niiden olevan ja olemisen luonteisiin, joita
on tulkittu, ymmärretty ja selitetty ihmisen historian eri aikakausina eri tavoin.
Ensimmäisiä filosofeja Kreikassa 500-luvulla eKr. kutsuttiin viisaiksi, joilla oli sekä
teoreettista että käytännöllistä viisautta ratkaista jumaliin, ihmisiin, valtiollisiin asioihin
ja luonnonilmiöihin liittyviä ongelmia. Kiinnostuksen kohde vaihteli itsensä tutkimisesta,
kuten Sokrateella, ympäröivän maailman tutkimiseen, mikä oli taas Aristoteleen
tutkimuksen lähtökohtana.46
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Filosofian tutkimusalaan Flaming liittää logiikan, etiikan, ontologian ja metodologian.47 Niiniluoto lisää siihen tietoteorian eli epistemologian, jonka tutkimuskohteena on
tiedon käsite, alkuperä ja lajit, yleensä tiedon luotettavuus, varmuus ja sen saavuttamisen
mahdollisuus. Logiikka hänen mukaan tutkii oikeaa ajattelua eli muodollisesti pätevän
päättelyn sääntöjä.48 Tieteenfilosofia tutkii taas yleisemmin tieteellistä prosessia. Siinä
sovelletaan filosofista metodia tieteeseen ja sen tutkimustoimintaan sekä tuloksiin.
Tutkimuskohteina ovat tieteen etiikka, metodologia, metodologian ja tieteen historia,
tutkimusjärjestelmä ja tieteen tiede. Filosofia ja erityistieteet eroavat toisistaan metodin ja
kohteen perusteella.49 Airaksinen mainitsee filosofian perinteiseen pääjaotteluun sisältyvän edellisten lisäksi yhteiskuntafilosofian ja estetiikan. Hänen mukaansa pääjaottelu
muuttuu uusien tutkimusalueiden syntymisen myötä.50
Lauri & Elomaa jakavat filosofian osa-alueet teoreettiseen ja käytännölliseen filosofiaan. He sanovat, että teoreettinen filosofia tutkii ihmisen ajattelun tuloksia, kuten metafysiikkaa eli ontologiaa, tietoteoriaa eli epistemologiaa ja logiikkaa. Käytännöllisen
filosofian tutkimuskohteena ovat ihmisen toiminta ja sen perusteet, kuten arvoteoria eli
aksiologia, etiikka, estetiikka ja yhteiskuntafilosofia. 51 Keck toteaa, että filosofian piiriin
kuuluvat ne tieteenalojen osatekijät, joita ei voida testata empiirisesti, koska lopullista
totuutta niistä on mahdotonta saavuttaa. Hoitotieteen filosofiassa näitä ovat muun muassa
käytännön hoitotyön arvoja, päämääriä tai merkityksiä ilmaisevat lauseet.52 Sarvimäki
ryhmittelee hoitotyön käytäntöä pohtivat filosofiset kysymykset ontologisiin tai
metafyysisiin, epistemologisiin ja eettisiin, eli kysymyksiin, jotka sisältävät käsityksiä
hoitotyön todellisuudesta, tiedosta ja arvoista.53
Tieteen ontologiset kysymykset liittyvät siis teoreettiseen filosofiaan.54 Siinä käsitellään todellisuuden yleistä luonnetta ja sen kuvaamisessa voidaan käyttää käsitteitä
materialistinen, idealistinen ja realistinen ontologia. Todellisuus koostuu materialistisen
käsityksen mukaan eri tavoin järjestäytyneestä materiasta. Filosofinen materia on olemassa tietoisuudesta riippumatta, kun taas fysiikassa se on aistittavissa. Idealistisen
käsityksen mukaan todellisuus on perimmältään ideaalista tai henkistä. Se on joko meidän tietoisuudestamme riippumaton (objektiivinen idealismi) tai riippuvainen
(subjektiivinen idealismi). Realistisen käsityksen mukaan reaalinen todellisuus on olemassa ihmisen eli subjektin tietoisuudesta riippumatta.55
Erityistieteet noudattavat tiettyjä normeja, jotka esiintyvät usein itsestäänselvyyksinä
ja jotka ottavat kantaa esimerkiksi kysymyksiin, miten käsitämme todellisuuden luonteen,
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ihmisen olemuksen tai tieteen tarkoituksen käytännössä. Juntunen ja Mehtonen haastavat
erityistieteitä pohtimaan ja kyseenalaistamaan noita itsestäänselvyyksiä. Filosofian
keskeisenä tehtävänä on herätellä niitä reflektoivaan ajatteluun. Se kehittää tutkijan kykyä ajatella teoreettisesti, laajentaa hänen itseymmärrystään sekä auttaa oivaltamaan
teorian ja käytännön todellisuuden väliset suhteet.56 Tähän Niiniluoto lisää vielä filosofisen tutkimuksen tehtäväksi epäselvien näkemysten eksplikoinnin ja näiden pätevyyden
punnitsemisen argumentaation keinoin. Se tapahtuu tyypillisesti loogisesti etenevän
ajattelun ja kaiken perustelemisen kautta.57 Kuitenkaan ajattelun loogisuutta ja
ristiriidattomuutta eivät kaikki filosofit tai filosofiset suuntaukset pidä yksistään
rationaalisuuden ehtoina tai edes tarpeellisina. Määttäsen mielestä kritiikin pitää kohdistua myös tähän sekä lisäksi erityistieteiden tietoteoreettisiin oletuksiin. Puhumattakaan
siitä, että se kohdistuisi tutkijan omien käsitysten perusteisiin.58
Ymmärrän filosofisen lähtökohdan hoitamisen tarkastelussa merkitsevän sekä
asettautumista että menetelmää. Epäilevä ja ihmettelevä asenne kertoo filosofisesta
asettautumisesta tutkimuskohteen suhteen: mitä hoitaminen todella on ja miten sitä on
mahdollista tutkia? Se on myös ratkaisevasti vaikuttanut valintoihini, joita tutkimusprosessin kuluessa olen tehnyt. Tarkastelun kohteena ovat siten myös omat valintani ja
käsitykseni hoitamisen tutkimisen mahdollisuudesta.
Todellisuuden tulkitsemisessa palaan erityisesti modernin filosofian aikakauteen, jolloin fenomenologia ja hermeneutiikka tieteenfilosofisina suuntauksina saivat selkeät
muotonsa. Merkittäviksi keskustelun avaajaksi nousivat 1900-luvun alussa Husserl ja
Heidegger, jotka kehittivät fenomenologian filosofiaa, sen ”fundamentaaliontologisia”59
lähtökohtia. Tarkasteltavaksi tulevat myös Heideggerin hermeneutiikan tulkitsijoiden ja
seuraajien, Gadamerin, Ricoeurin ja Bettin käsityksiä olevasta ja olemisesta, niiden
tulkitsemisesta, ymmärtämisestä ja kuvaamisesta.
Mitä sitten tarkoitetaan ontologian yhteydessä kiinteästi esiintyvillä käsitteillä oleva ja
oleminen? Heidegger avaa tätä kysymystä olemisen mielen filosofiassaan, jota hänen
pääteoksensa Oleminen ja aika käsittelee. Hän suhtautui aikanaan kriittisesti filosofiseen
traditioon tyytyä tutkimaan pelkästään ihmisen olemista tai perimmäisen (Jumalan)
olevaisen olemista eikä olemista sinänsä.60 Ilmiön olevan luonne on näytettävissä ja osoitettavissa. Oleva tulee määritellyksi ilmiön olemisen kautta. Mutta jos halutaan tuoda
oleminen näkyviin, on ensiksi tuotava oleva itse oikealla tavalla esiin, koska ”oleminen
on aina vain olevan olemista” 61. Tässä tutkimuksessa tulkitaan oleva siksi näkyväksi
ilmiöksi, josta on mahdollisuus saada havaintokokemuksia tai se voidaan ymmärtää olevan luonnollisesti olemassa sellaisena, kuin sen tiedämme (tai luulemme tietävän) olevan,
ilman havaintokokemuksia. Se voi olla ensivaikutelma ilmiöstä. Se voi olla myös
mahdollisuus todelliseen havaitsemiseen, jolloin katse suuntautuu havaitsijaan. Oleva ei
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kuitenkaan kerro niinkään ilmiön olemisen luonteesta kuin pelkästään sen näyttäytyvän
osan. Sekin vielä voi olla näennäinen eli muuntunut.
Jotta ilmiön olemisen luonne voidaan paljastaa, tulee kyetä havaitsemaan oleva ja ymmärtää se olemisen näyttäytyvinä piirteinä, olivat ne sitten näennäisiä tai oleellisia. Olemusta voidaan paljastaa lisäksi ymmärtämällä ja kuvaamalla ilmiön merkityksiä ja ennakkoehtoja. Siksi hoitotyön ominaispiirteiden sekä sille annettujen tehtävien, merkityksien
ja ennakkoehtojen kuvaaminen ilmiön olevaa selittävinä piirteinä auttaa hahmottamaan
myös siihen kiinteästi liittyviä hoitamisen olemukseen viittaavia ominaispiirteitä. Missä
sitten olemisen mieli voidaan paljastaa? Heidegger oivalsi, että olemisen mieli saa mielensä täälläolossa (Dasein). Täälläolo on siis paikka (Da), missä oleminen voidaan paljastaa. Hän tarkoitti sillä faktista elämää, elämää itseään.62
Heidegger toistaa useissa yhteyksissä, että oleminen on ”kätkeytynyt”63, eikä sitä siten
voida osoittaa suoraan. Myös hoitotieteellisissä tutkimuksissa on voitu havaita, että
hoitamisen ilmiöihin liittyy ”peittyneisyyttä”, joka Heideggerin mukaan voi johtua siitä,
että ilmiöstä ei ylipäätään ole vielä tietoa, se on ”paljastamatta”. Toiseksi se voi olla
”hautautunut” eli paljastettu mutta peittynyt uudelleen. Esimerkiksi modernin hoitotyön
varhaisenvaiheen aineiston mukana oloa perustellaan tässä tutkimuksessa sillä, että tämän
päivän hoitotyön ilmiöitä voidaan ymmärtää perehtymällä sen historiaan, ”paljastamalla”
ilmiön historiallisia käyttötarkoituksia tai alkuperiä.64 Ilmiö voi esiintyä myös lumeena,
muuntuneena, jolloin haasteeksi tulee sen todellisten piirteiden paljastaminen.65
Paljastaminen yhtä hyvin kuin salaaminenkin voi tapahtua ihmisten toiminnassa, puheessa tai asetetuissa väitelauseissa, kuten Gadamer toteaa.66
Yleisesti ontologian siis katsotaan kuvaavan tiedon kohdetta koskevia perusnäkemyksiä.67 Ilmiön ontologisessa lähestymistavassa kysytään sen olemisen tapaa, josta ei
esimerkiksi Heideggerin näkemyksen mukaan voi saada tietoa luonnollisesti tai ”positiivis-tieteellisesti”68, koska siinä palataan tiedon ”alkuperäisempään todellisuuteen”69.
Fenomenologia kykenee vastaamaan tähän olemalla ”tiedettä olevan olemisesta – ontologiaa”70 ja sen metodinen mieli on tulkintaa, hermeneutiikkaa.
Gadamer jakoi hermeneutiikan historian klassiseen ja filosofiseen vaiheeseen, jossa
rajana toimii 1900-luku. Ensimmäiset tulkinnat hermeneutiikasta oppina ymmärtämisestä
ja tulkinnasta ajoittuvat jo antiikin aikaan, jolloin sitä käytettiin kreikkalaisen kirjallisuuden sekä juutalaisten pyhien kirjojen tulkitsemisessa. Myöhemmin sitä sovellettiin
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oikeustieteisiin, filologiaan, historiatieteisiin ja ihmistieteisiin. Tyypillistä olivat
metodologiset ja taito-opilliset kysymykset. Heidegger uudisti hermeneutiikan perinnettä
ja siirsi katseen sen filosofisiin lähtökohtiin.71
Heidegger pohti hermeneutiikan eksistentiaalis-ontologista olemusta, joka kehittyi
huippuunsa Gadamerin jatkamana toisen maailman sodan jälkeen. Huomio siirtyi sen
epistemologisista ja metodologisista lähtökohdista ontologiaan. Oleellista oli pohtia paitsi
kysymystä, ”miten subjekti voi ymmärtää tekstin merkityksen”,72 myös subjektin
(eksistoivana olentona) suhdetta ympäröivään maailmaan. Miten tulkitsija ymmärtää
oman olemisensa, joka muodostuu ymmärtämisessä, siis maailmassa? Toisin sanoen ”kun
hermeneutiikkaa lähestytään olemiskysymyksen kautta, ymmärtäminen (Verstehen) on
eksistentiaali, yksi täälläolon (Dasein) olemisen rakennemomentti”73, kuten Tontti kuvaa
artikkelissaan hermeneutiikan ontologista käännettä. Hermeneutiikkaa ei pidetty enää
pelkästään teknisenä oppirakennelmana, joka vastaa ja ohjaa, miten tekstiä tulkitaan.
Heidegger tarkasteli hermeneutiikan ontologiassa niitä välttämättömiä ehtoja, jotka
mahdollistavat varsinaisen hermeneuttisen tulkinnan toteutumisen ja edeltävät sitä.
Gadamerin hermeneutiikkaa luonnehditaan puolestaan filosofiseksi ja erityiseksi metahermeneutiikaksi, jossa ”setvitään tulkinnan, ymmärtämisen ja merkityksenannon yleisiä
perusteita ja tarkastellaan niiden pohjalta eri tieteiden hermeneuttisia erityissovelluksia”74. Ensimmäiseksi ehdoksi hän asettaa sen, että ymmärtäminen alkaa siitä, kun jokin
puhuttelee meitä. Ennakkoluulomme ilmiöstä eivät tyydytäkään meitä, vaan ne joudutaan
kyseenalaistamaan täysin. Tulkinnassa ne tulevat vertailluksi tekstin tai kohdetta koskevien ennakkoluulojen kanssa. Oikein ymmärtämisen kriteeri, yksittäisseikkojen
yhteensopivuus kokonaisuuden kanssa, kuvaa samalla hermeneuttista sääntöä: kokonaisuus tulee ymmärtää yksittäisestä ja yksittäinen kokonaisuudesta.75
Gadamerin mukaan tulkitsijalla on yhteys traditioon tai hän luo tuon yhteyden. Hänen
mukaansa hermeneutiikan tehtävä onkin siirtää merkitys yhdestä maailmasta toiseen,
jossa tiedostetaan ja tunnustetaan ajallisuuden ehdot, etäisyydet. Hän pitää historismin
objektiivisuuden tavoittelemista ja saavuttamista naiivina ennakko-oletuksena, joten
tulkitsijan ei tarvitse asettautua menneen ajan henkeen ja ajatella sen käsitteillä ja mielteillä omiensa sijaan.76 Päinvastoin tulkitsijan on tunnistettava ajallinen etäisyys, ja se
kääntyy hedelmälliseksi ja positiiviseksi mahdollisuudeksi.
Ricoeur ja Betti veivät hermeneutiikan ontologisesta tarkastelusta uudelleen sen
epistemologian ja metodologian tulkitsemiseen.77 He irtaantuivat Heideggerin Daseinanalytiikasta ja ottivat lähtökohdakseen ymmärtämisen ontologian vaatimukset.78
Ricoeurin mukaan hermeneutiikka on metodi, joka on yhtä pätevä kuin luonnon71
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tieteellisetkin metodit. Siinä annetaan ymmärtämiselle metodi, joka tarkoittaa ”pitäytymistä objektiivisen tiedon ennakkoedellytyksiin ja kantilaisen tietoteorian ennakkoluuloihin”79. Se edellytti objektiivisen tiedon ja maailman olemassaolon tunnustamista;
tiedostavan subjektin ulkopuolella on objektiivinen maailma, jota edeltää sille annettujen
merkityksien kenttä, joka taas on tiedostavan subjektin nimittämä. Heideggerin esittämästä paradoksista – tulkitsijan kuulumisesta yhteen objektinsa kanssa – tulee Ricoeurin
esittämässä näkökulmassa sen ontologinen piirre.80 Myös Bettin kritiikki Gadamerin
objektiivisuuden (tiedon) mahdottomuudesta on tässä varteen otettava huomio. Hänen
mukaansa objektiivisuuden menettämistä ei voi korvata sillä, että subjekti tulee itsestään
tietoiseksi.81
Hoitotyön ilmiön selittämisessä tukeudutaan paljolti yleisesti universaalina pidettyyn
luonnontieteelliseen ja objektiiviseen tietoon. Objektiivisen tiedon välttämättömyys
joudutaan tässäkin kyllä toteamaan, mutta sen avulla yksistään ei saada otetta hoitamisen
alkuperäisestä luonteesta. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan hoitamista aluksi siten, miten
se näyttäytyy olevana historiallisen tutkimuksen perusteella. Sen jälkeen edetään hoitotyön ja hoitamisen merkityksen ja ennakkoehtojen tarkastelemiseen. Kuitenkin ennen
näitä on selvitettävä, miten hoitamisen olemuksen tulkitseminen, ymmärtäminen ja
kuvaaminen on mahdollista ja miten se on toteutettu tässä tutkimuksessa. Lopuksi voidaan todeta, että universaalin tiedon olemus laajenee tässä inhimillisen elämänkokemuksen alaan, mitä se aina on ollutkin.82
Seuraavaan taulukkoon (Taulukko 1) olen koonnut vielä yhteenvetona hoitamisen olevan ja olemuksen käsitteiden tyypillisiä sisältöjä ja niitä toisistaan erottavia tekijöitä
sellaisina, miten olen ne tässä tutkimuksessa ymmärtänyt ja millaisia merkityksiä olen
niille antanut.
Taulukko 1. Hoitamisen olevan ja olemuksen käsitteiden sisältöjä ja eroavuuksia tässä
tutkimuksessa.
Hoitamisen oleva
Ilmiö kuuluu erityistieteeksi luokiteltavan hoitotieteen
alaan
Tietoa saadaan empiirisen tutkimuksen avulla
Kuvaa hoitamisen naturalistisia ominaisuuksia
Tieto perustuu aistihavaintoihin
Kiinnostuksen kohteena hoitotyötä, hoitoetiikkaa ja
hoitamista kuvaavat kokemukselliset ilmiöt
Objektiivisen maailman olemassaolo korostuu
Käsitys perustuu usein ensivaikutelmaan tai
alustavaan käsitteen ymmärtämiseen
Tarjoaa mahdollisuuden hoitamisen olemuksen
ymmärtämiseen ja määrittämiseen
Tiedon luonne on lokaalinen, yksityinen ja erityinen
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Hoitamisen olemus
Ilmiö kuuluu filosofisen tutkimuksen alaan
Tietoa saadaan filosofisen tutkimuksen avulla
Kuvaa hoitamisen eettisiä ominaisuuksia
Tieto perustuu ajatteluun
Kiinnostuksen kohteena tutkijan mahdollisuus havaita
ja ilmiön mahdollisuus tulla havaituksi
Subjektiivinen tietoisuus korostuu
Kuvaa käsitteen alkuperäistä olemusta ja ideaa sekä
täydentää olevan alustavaa ja heikkoa määritelmää
Oleva voidaan ymmärtää täydellisemmin vasta
olemuksen määrittämisen kautta
Tiedon luonne on universaali havaitsemisen
mahdollisuuksien rajoissa
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Tämän tutkimuksen kannalta kriittisin ero hoitamisen olevan ja olemuksen sisällöissä
tulee esiin tiedon luonteessa. Tässä tutkimuksessa hoitamisen olevalle annetaan lokaalinen, erityinen ja yksityinen – sekä olemukselle universaali tiedon luonne. Perusteluja
käsitellään esimerkiksi luvuissa 4.1.4, 4.2.1, 4.2.2 sekä tarkemmin pohdinnassa tutkimustulosten kriittisen tarkastelun yhteydessä (luku 5.2).

2.1.4 Käsitys hermeneuttisesta historiantulkinnasta
Vaikka historiantutkimus ei olekaan tämän tutkimuksen tarkoitus tai päämäärä sinänsä,
tulee tutkijan selvittää historiannäkemyksensä sen historiallisen viitekehyksen ja siihen
liittyvän aineiston valitsemisen vuoksi. Paitsi että annan historialliselle lähestymistavalle
metodisen merkityksen, korostan tässä ennen kaikkea sen tarjoamaa mahdollisuutta ilmiön olemuksen ymmärtämisessä ja tulkitsemisessa. Esimerkiksi monia tänä päivänä
hoitotyössä esiintyviä ilmiöitä ja käytettyjä käsitteitä, kuten inhimillisyyttä, rakkautta ja
kutsumusta, voidaan ymmärtää paremmin perehtymällä modernin hoitotyön historiaan.
Airaksisen mukaan ilmiön siirtäminen historiaan voi selventää paljon siihen liittyviä ja
itsestään selvinä pidettyjä piirteitä, koska se antaa etäisyyttä ilmiön tarkastelemisessa.83
Tässä tulkitsen historiallista aineistoa hermeneuttisesti, jolloin voidaan ymmärtää
myös historian olemisen tapaa. Keskeinen peruste löytyy Heideggerin ja Gadamerin
näkemyksestä tulkitsijan suhteesta traditioon. ”Täälläolo”, jonka tulkitsen tässä asettautumiseni tapana suhteessa ilmiöön ja maailmanhistoriaan sekä päinvastoin, sisältää jo
yhteyden historiallisuuteen ja sen tulkintaan.84 Se paitsi mahdollistaa kysymiseni myös
siihen liittyvän ilmiön tarkastelemisen, ymmärtämisen ja tulkitsemisen.85
Tämän tutkimuksen kannalta oleelliset kysymykset liittyvät historiallisen viitekehyksen valinnan perusteluihin, rooliin sekä yleensä käsityksiini ajasta ja historiantutkimuksesta. Ensiksi on syytä selvittää, mikä on käsitykseni historiallisuudesta, ajasta ja
ajallisuudesta sekä siitä, millaista tietoa voidaan pitää historiallisena hoitotieteen
tutkimuksen näkökulmasta. Mikä on historiallisen aineiston merkitys hoitamisen olemuksen ymmärtämisessä eli miksi aineistoa on lähdetty keräämään historiallisesta viitekehyksestä? Mikä hoitotyön historiassa86 on merkittävää tietoa hoitamisen olemuksen kuvaamisen kannalta? Milloin hoitamisen tapahtuman tai siitä kertovan tekstin voidaan katsoa
olevan historiallista?
Heideggeria tulkiten voidaan todeta, että hoitotyön historiallisuus perustuu samanaikaisesti ihmisen ja maailman historiallisuuteen.87 Kaikki hoitotyössä ilmenevien ilmiöi83
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den ”käsillä olevuus” viittaa sen historialliseen ominaisuuteen, maailmaan, joka avautui
ihmiselle eksistenssissään tuolloin eli on kulloinkin ”ajassa esilläolevaa”88. Konkreettiset
jäännökset, vanhat hoitotyön välineet, tekstit, dokumentit ja muut materiaalit irrallisina
eivät merkitse vielä mitään, vaan ne vasta tarjoavat mahdollisuuden historiallisuuden,
”täälläolleen täälläolon”89, avaamiselle. Ne välittävät meille lopulta tietoa ihmisestä
tapahtumien subjektina.90 Oleellista avaamisen prosessissa on Heideggerin tulkinnan
mukaan myös ”historioitsijan eksistenssin historiallisuus”91. Tulkintaan vaikuttavat tutkijan historiankäsitys ja siihen perustuva tulkitsemisen tapa. Hän viimekädessä hyväksyy
jäännökset, jotka hänen näkemyksensä mukaan ovat merkittäviä.
Lähden tässä siitä oletuksesta, että ymmärtämällä ihmisen olemusta sekä toimintaa
myös historian kertomusten kautta, meillä on mahdollisuus käsittää laaja-alaisesti
olemukseen liittyviä paitsi tämän päivän ilmiöitä myös luoda tulevaisuuden ilmiöihin
liitettäviä hedelmällisiä vaihtoehtoja92. Hoitotyön historian tuntemisesta ja siihen liittyvien ilmiöiden ymmärtämisestä voidaan saada apua tämän päivän hoitotyön merkittävien
kysymysten tunnistamiseen ja käsittelemiseen, vaikka ilmiöillä ei olisikaan keskenään
suoranaista syy-seuraus-yhteyttä. Keskeisintä tässä ei ole aikaan tai tapahtumiin liittyvien
yhteyksien löytäminen – mikä sinänsä on kyseenalaista ja jopa keinotekoista93 – vaan
hoitamisen alkuperäisen luonteen oivaltaminen myös historiantutkimuksen kautta. Hoitotieteessä tulisi enemmän hyödyntää rikasta hoitotyön menneisyyttä. Se ilahduttaisi kertomuksillaan ja myös lujittaisi käsitystä vahvasta ammattiosaamisesta, työn traditiosta,
jatkuvuudesta ja merkittävyydestä sekä hoitotyön kiinteästä yhteydestä ihmisyyden
olemukseen, toisen ihmisen hyvän toteutumisen mahdollistumiseen.
Olen valinnut historiallisen viitekehyksen hoitamisen ilmiön tarkastamiselle sillä
perusteella, jotta saadaan monipuolinen näkemys siitä, mitä pidettiin ja pidetään länsimaisen modernin hoitotyön historian eri vaiheissa tärkeänä, arvokkaana ja merkityksellisenä.
Tätä tukee Gadamerin ajatus traditioon kuulumisen merkityksestä.94 Tässä se näkyy
muun muassa tekstien tulkitsemisessa; tekstit eivät ole puhtaina edessämme, vaan niitä on
tulkittu aikaisemmin, niillä on jokin merkitys ja ne ovat osoituksena siitä, mitä on pidetty
ja mitä pidetään merkityksellisenä ja tärkeänä. Näin ne osaltaan kuvaavat jossakin määrin
hyvän ja oikean mittapuita. Esimerkiksi eri henkilöiden antamat kuvaukset, päiväkirja- ja
pöytäkirjamerkinnät, lukuisat artikkelit, esitelmät, luentomuistiinpanot, kirjeet, mielipiteet ja tuoreet tutkimustulokset kuvaavat monipuolisesti hoitotyötä ja hoitamista näkyvinä toimintoina, tehtävinä, velvollisuuksina, tunteina sekä niille annettuina merkityksinä.
Näiden tekstien välityksellä myös yksittäisten henkilöiden merkitys hoitotyön perinteen
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rakentajina korostuu. Nämä kuvaukset ovat osaltaan vaikuttamassa hoitamisen perimmäisen luonteen ymmärtämisessä ja esittämisessä.
Tässä tutkimuksessa hoitamisen idean, eetoksen ja mielenlaadun – mitä tahansa käsitettä aineistossa sitten käytetäänkin – ymmärtäminen saa merkittävän painoarvon, jota
lähden avaamaan historiallisesta aineistosta käsin. Se tapahtuu hoitotyöhön ja hoitamiseen liittyvien ilmiöiden kertomisella siten, että ne tulevat ymmärrettäviksi niin lukijoille
kuin tutkijalle itselleenkin. En ole sitonut hoitamisen ilmiön tarkastelussa aikakäsitystä
tiettyihin päivämääriin, tapahtumiin tai niiden välisiin suhteisiin. Aika ei sinänsä ole edes
merkittävässä asemassa, vaan ilmiö itse. Ilmiö ei voi kuitenkaan olla puhtaana esillä,
irrallisena ajasta, paikasta, kielestä, ympäröivästä kulttuurista tai näiden ehdoista, kuten
Gadamer toi esiin taideteoksen tulkinnassaan, vaan nämä momentit ovat ensisijaisesti
yhteydessä toisiinsa, erottamattomia ja ne vaikuttavat tulkintaan. Näin aika merkitsee
kuulumista traditioon.95 Historiantutkimuksessa ilmiö ja siitä kerrotut seikat hahmotetaan
tiettyyn aikakauteen. En voi unohtaa kuitenkaan omaa aikakauteni viitekehyksen vaikutusta sen tulkitsemiseen.96
Millainen tieto on valikoitunut tässä tutkimuksessa merkittäväksi hoitamisen olemuksen ymmärtämisen näkökulmasta? Pyrin kuvaamaan ilmiöitä sellaisina, kuin ne aineistossa esitetään. Tarkoituksenani on tulkita hoitotyössä toimineiden ja siihen vaikuttaneiden ihmisten näkemyksiä hoitotyöstä ja hoitamisesta. Modernin hoitotyön varhaisempi
aineisto ilmaisee rikkaasti tuon aikakauden käsityksiä ja ihanteita samoin kuin viime
vuosien julkaisut ja tutkimukset puolestaan osoittavat, mitä kysymyksiä pidetään
merkittävinä tänä päivänä. On selvää, että näiden aikakausien konteksti ja kulttuuri poikkeavat toisistaan. Käsitteiden ja niiden käsittämisessä esiintyvien erojen ymmärtäminen
on hermeneutiikan ansiosta kuitenkin mahdollista, jolla voidaan välttää anakronismi97.
Tämän päivän hoitotyöhön liittyy paljon sellaisia ilmiöitä, esimerkiksi pakolaisten
keskuudessa tehtävä hoitotyö tai perhehoitotyö98, joita ei modernin hoitotyön alkuvaiheissa edes tunnettu. Käytettävät käsitteet ovat merkitykseltään erilaisia tai niitä ei toisessa ole käytettävissäkään. Sen vuoksi tyydyn kysymään esimerkiksi sitä, millaisiksi
tuon aikakauden ihmiset kuvasivat hoitotyötä Suomessa vuosina 1903–1938? Millainen
käsitys heillä oli ihanteellisesti toimivasta sairaanhoitajattaresta tai sairashoitotyön tehtävästä? Tai mitkä ovat tämän päivän hoitotyöhön ja hoitamiseen liittyvät keskustelun aiheet hoitotieteessä? Tämän päivän hoitotyössä on joitakin sellaisia piirteitä, joita ei voi
selittää historialla, toisin sanoen on vaikea osoittaa syy-yhteyksiä tiettyjen menneisyyden
tapahtumien ja tämän päivän ilmiöiden esiintymisen välillä.
Modernin aikakauden varhaisemmat hoitotyön kuvaukset ovat merkittäviä, koska silloin luotiin toiminnallinen ja ideologinen perusta ammattimaiselle hoitotyölle. Tuolloin
esimerkiksi luotiin Suomessa sairaanhoitajattarien tehtävien kuvaukset ja toiminnan rajat
sekä laillistettiin ne. Ammattikunnassa jouduttiin jatkuvasti perustelemaan, miksi koulutusta tulee kehittää sekä palkkausta ja työolosuhteita parantaa, joten niille jouduttiin etsi95
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mään ja esittämään perusteita. Koulutuskysymystä 1910-luvulta aina 1930-luvulle voidaan pitää tapahtumana, joka vaati hoitotyöntekijöitä perustelemaan sekä itselleen että
ulkopuolisille toimintaansa. Näistä perusteluista ja käydyistä keskusteluista löytyy hedelmällisiä, jopa ideaalisia kuvauksia hoitotyön ja hoitamisen tehtävästä.
Historiallisen aineiston uudemmassa aineistossa on havaittavissa hoitotyön ympärillä
käytävää ideologista keskustelua. Niissä etsitään myös suuntaa, mihin hoitotyötä tulisi
kehittää ja millaisia arvoja painottaa. Näissä julkaisuissa ja tutkimuksissa otetaan selkeästi kantaa hoitotyön ja hoitamisen tehtävään, joissakin esitetään jopa hoitamisen
ontologisia lähtökohtia, joihin se tulisi perustua. Nämä ovat myös merkittäviä lähteitä
hoitamisen olemuksen ymmärtämisen prosessissa.
Tämä tutkimus vastaa päätehtävään eli pyrkii kuvamaan hoitamisen ilmiötä ja ottaa
kantaa ja täydentää suomalaista puutteellista hoitotyön historiankuvaa, joka vaatisi tänä
päivänä enemmän näkyvyyttä ja tilaa hoitotieteen tutkimusten joukossa. Historiantutkimusta voidaan hyödyntää esimerkiksi käsitteiden määrittelemisessä sekä ilmiön
monipuolisessa tarkastelemisessa ja ymmärtämisessä, kuten tässä on tehty. Historiallisen
aineiston sanoma ja sen arvo hoitamisen olemuksen ymmärtämisessä on osoittautunut
tässä tutkimuksessa merkittäväksi. Se on tarjonnut oivalluksia, joiden esittäminen ilman
sitä olisi ollut mahdotonta.

2.1.5 Lähdekritiikki
Tämän tutkimuksen lähdekritiikki kohdistuu sekä historiallisen että teoreettisen viitekehyksen lähdeaineistoon. Mukana on aineistoa, jossa kuvataan informatiivisesti ja
hedelmällisesti tutkittavaa ilmiötä, hoitamista. Myös sellainen aineisto on valikoitunut
mukaan, joka on vaikuttanut ymmärtämisen ja tulkitsemisen tapaani. Siten historialliseen
ja teoreettiseen viitekehyksiin liittyvien lähdeaineistojen tavoite on kaksisuuntainen,
ilmiöön ja tutkijaan kohdistuva. Paitsi että ne avaavat ilmiötä itseään, niin ne myös
tarjoavat minulle tutkijana mahdollisuuden tarkastella ja tulkita sitä. Viime kädessä
ensisijaisina historiallisen aineiston valitsemisen kriteereinä ovat toimineet ymmärtäminen ja traditioon kuuluminen. Edellinen mahdollistaa yhteiselon ja keskustelun toisten
kanssa sekä toimii ehtona reflektiossa, kritiikissä ja oppimisessa.99 Traditioon kuuluminen tuo tunteen jo ennen tekstin kriittistä tarkastelua siitä, että se vastaa oikeaan
kysymykseen.100
Jouduin jatkuvasti tarkkailemaan sitä, millaiset lähteet olivat informatiivisia. Kaikkea
hoitotyön historiaa käsittelevää aineistoa tai hoitotieteen tutkimuksia, julkaisuja ja teorioita en voinut hyväksyä mukaan. Historiallisessa viitekehyksessä aineisto valikoitui sen
perusteella, mikä antoi hoitotyöstä nimenomaan hoitamisen määrittelyn näkökulmasta
mahdollisimman hedelmällistä tietoa. Toisekseen pääongelmat täytyi pitää mielessä
historiallista aineistoa valikoidessakin: mitkä lähteet mahdollisesti avaavat parhaiten
myös pääongelmiin liittyviä kysymyksiä.
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Aluksi minulla oli oletus siitä, että jotkin tietyt lähteet antavat vastauksen esittämälleni
kysymykselle. Oletuksen oikeus selvisi lähteisiin perehtymisen vaiheessa.101 Lähteiden
kartoittaminen ja hyväksyminen tapahtui usein myös viittauksia seuraten lähteestä toiseen. Näin lukeminen tarkentui sisällölle asetettujen vaatimusten mukaan, toisin sanoen
hoitamisen olemuksen mahdollisimman monipuolisen tarkastelun, ei etukäteen tiukasti
rajattujen kriteereiden perusteella. Valittavaksi tuli siten erilaisia lähdetyyppejä, niin
objektiivisuuteen pyrkineistä tutkimuksista aina luentomuistiinpanoihin tai kirjeisiin sekä
ideaalisiin hoitotyön kuvauksiin. Vanhimmat lähteet ovat pääasiassa jälkimmäistä tyyppiä
ja luonteeltaan subjektiivisia kuvauksia, kun taas uusimmat lähteet pitäytyvät enemmän
tieteelliselle tutkimukselle asetetuissa kriteereissä.
Tässä tutkimuksessa varhaisempi historiallinen aineisto kuvaa pelkästään suomalaisen
hoitotyön historiaa. Se, miksi modernia hoitotyön varhaisvaiheita kuvamaan en ole
käyttänyt juurikaan ulkomaista primaaria aineistoa, selittyy sillä, ettei minulla ollut
mahdollisuutta lähteä keräämään aineistoa paikallisista arkistoista. Yhteys muihin
länsimaisiin varhaisiin julkaisuihin tapahtuu tässä tutkimuksessa kuitenkin välillisesti.
Nimittäin suomalaiset ylihoitajattaret ja sairaanhoitajattaret saivat vaikutteita muista
länsimaista, koska lähes jokainen opiskeli, täydensi opintojaan ja vieraili ulkomaisissa
kouluissa, sairaaloissa ja konferensseissa. Myös englantilaisen Nightingalen vaikutus
suomalaisen hoitotyön kehittämisessä tulee esiin useissa eri yhteyksissä.
Modernin hoitotyön varhaisvaiheen lähdeaineistossa (Liitetaulukko 3 ja 4) tulee esiin
eri toimijoiden vilkas osallistuminen yleiseen keskusteluun hoitotyöstä, sen tavoitteista,
tehtävästä ja koulutuksesta. Lehtien toimittajat ja artikkeleiden kirjoittajat olivat olleet
oleellisesti mukana myös suomalaisen hoitotyön kehittämisessä. He toimivat pääasiassa
ylihoitajattarina tai oppilaitosten johtajattarina sekä olivat aktiivisesti mukana järjestötoiminnassa. Osa heistä vaikutti kansainvälisessä toiminnassa ja toivat kokemuksiaan
ulkomaisilta opintomatkoilta ja konferensseista.
Vuoden 1945 komiteanmietintö sekä Helsingin Kirurgisen sairaalan opiskelijan Tyyne
Lahdenperän luennot vuodelta 1943 eivät sisälly varsinaisiin päälähteisiin, mutta halusin
ottaa ne mukaan aineistoa täydentäviksi osiksi, kuten myös elämäkerrat,102 jotka ilmaisevat kirjoittajan subjektiivisen näkemyksen hoitotyön kehityksestä ja siihen liittyvistä
tekijöistä. Halusin lisäksi sisällyttää aineistoon täydentäväksi lähteeksi Nightingalen
vuonna 1859 julkaistun ja vuonna 1938 suomennetun teoksen Sairaanhoidosta.
Näkyiväthän sen vaikutukset Suomessa niiden välityksellä, jotka opiskelivat sairashoitotyötä Englannissa ja toivat Nightingale-aatetta Suomeen. Runsasta viittaamista
Nightingaleen perustelen myös sillä, että tutkimuskohteena olevat varsinaiset toimijat
tukeutuivat häneen, joka oli kansainvälisesti tunnustettu hoitotyön uranuurtaja.103
Tutkimusaineiston oppikirjat ovat tyyliltään erilaisia. Mannerheimin tiivistetystä ja
suppeasanaisesta tekstistä löytyy kaikki olennainen, mitä sairaanhoitajattarilta tuona
aikana edellytettiin, ja se kuvaa normatiiviseen sävyyn sairaanhoitajattaren ihannetta.
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Esim. Kalela 2000, 97.
Kurvinen 1913; Tuulio 1937; Pohjala 1966. Naima Kurvisen isän kirjoittama elämänkerta antaa kuitenkin
kuvan vain tämän lapsuusvuosista.
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Esim. Tuulio 1937, passim. Nightingalen kirjeitä julkaistiin mm. Epionessa ja Sairaanhoitajatarlehdessä.
Nightingalen vaikutusta yksistään lienee liioiteltu historian kuluessa, mihin viittaavat nykyajan tutkimukset.
Silti hänen vaikutustaan voidaan pitää merkittävänä, oli se rakentunut todellisuuteen tai sitä värittäviin uskomuksiin.
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Kerrontatyylissä on paljon yhteistä Nightingalen teoksen kanssa, mikä sinänsä ei ollut
yllätys; Mannerheim oli Nightingale-koulun oppilas ja Nightingalensa lukenut! Tästä
teoksesta löytyy monipuolisia eläviä esimerkkejä, tyyli vaihtelee ironiasta asiatyyliin ja
tarjoaa rikastuttavan lukukokemuksen sinänsä.
Rodhen Ur sjukvårdens etik kuvaa sairaanhoidon siveysoppia eli etiikkaa tuona aikakautena ja on luonteeltaan perusteellinen sekä normatiivinen.104 Tekstistä välittyy
paikoitellen myös hoitotyön realistisuus, sen raskas ja karkea työn luonne. Tekijä liittää
sairaanhoitajattaren työn naiseuteen, joka on kiinteässä suhteessa etiikkaan. Sairashoitotyön olemus oli toisin sanoen siveellinen ja eetinen. Teoksesta on havaittavissa kristilliseen etiikkaan perustuva vakaumus. Voipion teos on oppikirjana kehittynyt analyyttisempaan suuntaan, siinä käytetyt käsitteet rajataan ja kuvataan täsmällisesti. Tarkastelutapa
on teoreettinen ja pohtiva. Voipion mukaan hoitotyön tietoperusta rakentuu sekä tieteellisen tiedon että kokemuksen eli käytännöllisen tiedon varaan.
Aineistossa mukana olevat lehdet valittiin mukaan harkinnanvaraisesti. Karsinnassa
kävin läpi kaikki vuosien 1926–1938 Sairaanhoitajatarlehtien sisällysluettelot ja niissä
ilmestyneet kiinnostavat sekä aihetta käsittelevät artikkelit. Samoin etsin Epionesta
vuosikerroilta 1908–1933 hoitotyötä ja hoitamista luonnehtivia artikkeleita. Kipinä-lehdestä kelpuutettiin mukaan kaikki viisi vuosikertaa, jotka ilmestyivät vuosina 1915–1919.
Samoin Pohjolan Jouluruusuista ovat mukana vuosikerrat vuosilta 1922–1926. Lehdissä
on muun muassa kuvauksia konferenssimatkoilta ja henkilökohtaisia kokemuksia hoitotyöstä, näkemyksiä hoitotyön tehtävästä, kirjeitä, juhlapuheita, tiedottavia artikkeleita
hoitotoimenpiteistä ja kannanottoja ajankohtaisiin kysymyksiin. Niissä kuvattiin hoitotyön arkea sellaisena, kuin hoitajattaret sen yleensä kokivat. Kuvauksista välittyi useimmin sen ihanteellinen kuin realistinen luonne. Sen sijaan aineistossa mukana olevat asetus
ja komiteanmietintö edustavat virallista näkemystä sairaanhoitajattarien työnkuvasta.
Ylihoitajatar Naima Kurvisen aineisto (Liitetaulukko 4) osoittautui rikkaaksi ja monipuoliseksi hoitamisen filosofian pohtimisen kannalta, joten hän sai oikeutetusti tässä
tutkimuksessa runsaasti tilaa (luku 3.3). Häneltä on jäänyt huomattavan paljon materiaalia, josta merkittävimmäksi nousi käsinkirjoitettu Kipinä-lehti ja jonka perusteella voidaan kuvata hänen Oulussa viettämiään vuosia lääninsairaalan ylihoitajattarena. Kipinässä Kurvinen pystyi kirjoittamaan omia tuntojaan rehellisesti, koostuihan lukijakunta
lähimmästä sisarpiiristä. Tämän voi myös aistia rivien välistä; jotkut kirjoitukset oli
kirjoitettu spontaanisti, kun taas joitakin oli harkittu ehkä pitempääkin. Käsiala kertoi
myös tämän. Edellisessä tilanteessa käsiala oli lennokasta, mikä kuvasi kiivaita tunteenpurkauksia, kun taas jälkimmäisessä tapauksessa se oli säännöllistä ja huoliteltua
marginaaleja myöten ja antoi rauhallisen vaikutelman. Tutkimuksen kannalta
merkittävimmät vuodet liittyvät ajanjaksoon, jolloin Kurvinen toimi Oulun lääninsairaalan ylihoitajattarena vuodesta 1904 vuoteen 1926. Lapsuutensa vuodet hän oli viettänyt
Viipurissa.105
Kurvisen varsinainen oppikirja oli pieni New Yorkissa kirjoitettu ruotsinkielinen
vihkonen. Teos on suppea kuvaus sairashoitotyön yleisimmistä piirteistä ja potilasryhmistä. Nykynäkökulmasta aineistoa tarkastellen voi hyvällä syyllä todeta, että hänellä oli
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1911. Teos suomennettiin 1913 ja on nimeltään Sairaanhoidon siveysoppi. Etiikka ja siveysoppi nähdään
teoksessa synonyymeinä.
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Lapsuudesta on joitakin hajanaisia tietoja hänen isänsä toimittamassa elämänkerrassa (Kurvinen 1913).
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kirjoittajana enemmän annettavaa sairashoitotyön olemuksen ja eettisen luonteen kuvaajana. Hän pyrki kuvamaan sen ydinolemusta, ideaa sekä samoin sen realistisen toiminnan
edellytyksiä. Hän uskoi lujasti sairaanhoitajattarien työn jaloon luonteeseen. Korkean
moraalin ihanne korostui Kurvisen aineistossa kautta linjan.
Etsin uusimpia hoitotieteen alan tutkimuksia, julkaisuja ja teorioita samojen kriteerien
perusteella kuin modernin hoitotyön varhaisempaakin aineistoa, toisin sanoen niiden tuli
vastata hoitotyötä, hoitamista tai hoitoetiikkaa käsitteleviin kysymyksiin. Valikoin joukkoon pääasiassa oppikirjoja, tieteellisiä julkaisuja sekä väitöskirjoja, mutta mukana on
myös vapaamuotoisia artikkeleita, kuten pääkirjoituksia ja kommentteja. Tarjolla oli
valtavasti niin Suomessa julkaistuja kuin kansainvälisesti merkittävien lehtien artikkeleita
ja muuta kirjallisuutta. Julkaisun valinta tehtiin siihen perehtymisen jälkeen, mikäli se
tarkasteli hoitotyötä inhimillisen hoitamisen näkökulmasta.
Suomalaisista väitöskirjoista vain muutamissa lähestymistapa kuvattiin teoreettiseksi.
Sen sijaan Nursing Philosophy-lehti on julkaissut useita filosofisia artikkeleita. Nursing
Ethics-lehdessä etiikkaa käsittelevät tutkimukset perustuvat usein empiiriseen aineistoon,
vaikkakin mukana on joitakin teoreettiseen aineistoon perustuvia. Hoitotiede, Journal of
Advanced Nursing, International Journal of Nursing Studies sekä Scandinavian Journal
of Caring Sciences -lehdet ovat julkaisseet lähinnä empiirisiin aineistoihin perustuvia
tutkimuksia. Näistä lehdistä kävin läpi järjestelmällisesti 2000–2004 ilmestyneet vuosikerrat. Mukana on joitakin vanhempiakin artikkeleita, joiden jäljille pääsin joko hakusanan tai viittauksien perusteella. Väitöskirjojen sekä lehtien lukemisessa etsin hoitotyöhön,
hoitoetiikkaan, hoitofilosofiaan tai hoitamiseen liittyvää näkemystä tai kuvausta. Olen
kerännyt Liitetaulukkoon 1 joitakin esimerkkejä.
Teoksista kaikkein keskeisimmiksi nousivat Watsonin hoitotyön filosofiaa ja inhimillistä teoriaa käsittelevät alkuperäisteokset. Hänen teoriansa on merkittävä hoitotieteessä
nimenomaan sen perusteella, että hän esittää ensimmäisen inhimillisyyteen perustuvan
hoitoteorian. Fenomenologia ja ekistentialismi ovat ohjanneet ja vaikuttaneet teorian
kehittämisessä, mikä on myös poikkeuksellista hoitotieteessä.106 Vanhemmassa teoksessa107 Watson esittää hoitotyön teorian perusajatuksiaan hyvin laajasti tukeutuen niin
luonnontieteelliseen tietoon kuin ihmistä tutkiviin tieteisiin. Uudemmassa teoksessaan108
hän tuo esiin hoitotyön käsitteellisiä ja filosofisia kysymyksiä, kuten esimerkiksi terveyttä ja hoitamisen ehtoja. Joitakin Watsonin esittämiä hoitamiseen liittyviä näkökulmia
hyväksyin tässä sellaisinaan.
Erikssonin karitatiivinen hoitoteoria tarjoaa tähän tutkimukseen mielenkiintoisia näkökulmia hoitamisen ideasta ja alkuperästä sekä hoitotyön jopa virtuistisesta109 tulkinnasta.
Vaikka sen teoreettista taustaa on vaikea hahmottaa, on Eriksson tehnyt valtavan työn
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Barnhart et.al. 1994, 144–145.
Watson 1979.
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Watson 1988.
109
Tämä on tutkijan oma näkemys Erikssonin tavasta tulkita hoitotyön keskeisiä ilmiöitä ja niihin liittyviä
moraalilausumia. Tässä viitataan siihen, että hän tarkastelee hoitotyötä sen päämäärän, teloksen kautta, joka
karitatiivisessa hoitoteoriassa on kärsivän ihmisen vahvistaminen uskoon, toivoon ja rakkauteen perustuvan
laupeuden työn avulla. Teoriassa on mukana kristilliseen etiikkaan viittaavia aineksia (tulevat esiin esim.
Grönroos et.al. 1994, 507; Eriksson 1989, 47–51; 2003, 21) vaikka sen esitetään perustuvan humaanisuuteen ja
yleiseen jumalasuhteeseen rakentuvaan elämänkatsomukseen (esim. Eriksson 1987, 38–45; 1989, 19).
Virtuismi-käsitteestä tarkemmin luvussa 8.4.
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karitatiivisen hoitoteorian esittämiseksi. Hänen kaunokirjallinen kirjoitustapansa kuvaa
poikkeuksellisella tavalla hoitamisen eetosta, ideaa ja etiikkaa. Muita mainitsemisen
arvoisia hoitotyön etiikkaa käsitteleviä suomalaisia teoksia ovat Kalkas & Sarvimäen ja
Leino-Kilpi & Välimäen teokset.
Hoitamisen olevan luonnetta – sellaisena kuin se esiintyy uusimmissa hoitotieteen
tutkimuksissa, julkaisuissa ja teorioissa – ja sen merkitystä, ennakkoehtoja sekä olemuksen muita tekijöitä, kuten ihmisyyttä, eettisyyttä ja tietoa tarkastellaan yhdessä filosofisen
kirjallisuuden kanssa. Tässä se tapahtuu molempien viitekehysten, sekä historiallisen että
teoreettisen, näkökulmasta yhtäaikaisesti. Näin siksi, että hoitamisen olevan luonteen
kuvaukseen liittyy täten myös syvällisempää pohdintaa sen alkuperäisestä luonteesta.
Mitkä tekijät paljastavat olevan havaittavaksi ja mitkä tekijät perustelevat sen havaitun
ilmenemistä, esiin tulemista eli antavat sille merkityksen. Hoitamisen ilmiön kuvauksissa
on hyödynnetty erilaisia olemisen ja tulkitsemisen lähestymistapoja sekä monipuolisia
menetelmiä.
Filosofiaa käsittelevä kirjallisuus ja artikkelit nousivat erityiseen asemaan nimenomaan sen vuoksi, että niiden avulla voidaan tarkastella hoitotyön kontekstia yleisen
moraalifilosofian sekä filosofian näkökulmasta. Tutkimuksen kannalta merkittävimmät
ovat Nussbaumin teokset, joissa käsitellään ihmiskunnan eettisiä kysymyksiä ihmisyyden
olemuksen ja feminismin näkökulmasta. Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisyyden olemus,
humaanisuus, universaalisuus, tunteet, välittäminen, arvokkuus ja niiden mahdollisuus
sekä viestiminen ihmiseltä toiselle.
Fenomenologiaa ja filosofista hermeneutiikkaa käsittelevän kirjallisuuden ja
artikkeleiden anti kohdistuu puolestaan tutkijaan itseensä. Ne ovat oleellisesti vaikuttaneet niin aineiston kuin hoitamisen ilmiönkin ymmärtämisen ja tulkitsemisen tapaan.
Merkittävimmistä auktoriteeteista voidaan mainita Husserl, Heidegger, Gadamer, Ricoeur
ja Betti. Kuviossa 3 111 olen esittänyt tutkimukseni ymmärtämisen ja tulkinnan filosofiaa
ja siitä johtamiani perusolettamuksia. Filosofisen lähdeaineiston lukemisen tapa tulee
esiin tarkemmin luvuissa 4.1.1 ja 4.2.2.1.

2.2 Tutkimusprosessin kuvaus
2.2.1 Tutkittava ilmiö
Tutkittava ilmiö on hoitaminen. Kyseeseen ei tule mikä tahansa hoitaminen, vaan nimenomaan hoitotyön ammattilaisten toteuttama hoitaminen länsimaisessa kulttuurissa. Myöskään hoitaminen näkyvänä ilmiönä, suoritteena, ei ole pelkästään kiinnostuksen kohteena,
vaan painopiste on nimenomaan hoitamisen alkuperäisessä luonteessa. Tästä voidaan
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Tämä johtuu tutkijan mielestä siitä, ettei sitä juurikaan ole missään hänen teoksessaan tarkasti esitetty.
Kuitenkin karitatiivinen hoitoteoria voidaan luokitella filosofiseksi teoriaksi sillä perusteella, että 1) teorian
loogisesti etenevää ajatusrakennelmaa, perusolettamuksia ja keskeisiä sisältöjä, joihin karitatiivisen hoitoteorian
idea perustuu, on kuvattu useissa lähteissä, 2) teoria tukeutuu fenomenologiseen ja eksistentialistiseen kirjallisuuteen, jotka esitetään sitä kuvaavissa johdantoluvuissa ja 3) teoria täyttää eettiselle teorialle annettuja kriteereitä, joita esim. Nussbaum (2000) edellytttää. Ne esitetään myös Sihvolan (2005,23) kirjassa.
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Kuvio 3 on esitetty sivulla 112.
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käyttää Erikssonin tapaan myös käsitteitä hoitamisen idea tai alkuperä. Hoitamisen alkuperän tutkiminen fenomenologisessa mielessä johtaa väistämättä siihen, että kiinnostuksen kohteeksi tulee lisäksi hoitoetiikka. Oletan, että hoitamiseen liittyy aina jonkinlainen
eettinen kannanotto, tahtotila tai toiminta, joka on sinänsä hyvä tai tavoittelee hyvää ja
oikeaa. Tätä oletusta aukaisen tutkimuksen kuluessa eri yhteyksissä.112
Lähden purkamaan hoitamisen tietoperustaa ensinnäkin pohtimalla yleisesti ilmiöiden
olemuksen ymmärtämisen mahdollisuutta. Fenomenologiaa ja filosofista hermeneutiikkaa tulkitseva kirjallisuus on tällöin avainasemassa. Niiden perusteella tulen johtopäätökseen, että hoitamisen ilmiön alkuperää on mahdollista tarkastella tietyin ehdoin, jotka
esitän esimerkiksi kuvioissa 3 ja 4. Sen lisäksi totean, että hoitamisen ilmiön alkuperään
päästään käsiksi sekä historiallisen että teoreettisen viitekehyksen avulla. Kun olen
määritellyt hoitamisen olevan luonteen, pohtinut ihmisyyden ja etiikan olemusta,
hoitamiseen liitettävää tietoa sekä hoitamisen merkitystä (hoitamiseen liitettävät
ennakkoehdot a,b ja c kuviossa 4) ja kun olen hahmottanut vielä tulkinnan ja ymmärtämisen rakenteet perusolettamuksiksi (hoitamisen tulkinnan filosofiset perusolettamukset i–
iv kuviossa 3), voin esittää hoitamisen olemuksen piirteitä ja niistä johdettuja hoitamista
kuvaavia teoreettisia väittämiä.
Historiallinen aineisto kuvaa hoitamisen olevan luonnetta länsimaisessa hoitotyössä.
Lähestymistapa on aate- ja oppihistoriallinen, jossa aineiston muodostavat modernin
hoitotyön alkuvuosikymmenien aikaiset julkaisut, oppikirjat ja dokumentit sekä tämän
päivän hoitotyön, hoitoetiikan ja hoitamisen ilmiötä kuvaavat teokset, julkaisut, tieteelliset artikkelit, teoriat ja tutkimukset. Voidaan kysyä, millaisena hoitamisen aate ilmeni
Suomessa modernin hoitotyön alkuvuosikymmeninä ja miten sitä luonnehditaan yleisesti
tänä päivänä. Tavoitteenani on koota kokonaisnäkemys siitä, millainen käsitys hoitotyön
tehtävästä ja hoitamisen ideasta tulee esiin aineistossa.
Teoreettinen viitekehys puolestaan tarjoaa mahdollisuuden pohtia ja luonnehtia hoitamista sinänsä. Miten hoitamisen alkuperäistä luonnetta ja sen etiikkaan liitettäviä käsitteitä luonnehditaan paitsi filosofisessa kirjallisuudessa myös eri tutkimuksissa? Miten
yleensä ihmisyyden olemusta määritellään? Mitä etiikka on, miksi tarvitaan eettistä
pohdintaa ja mikä rooli teoreettisella etiikalla on siinä tehtävässä? Entä mitä yhtymäkohtia näillä on hoitamiseen? Tuon katsauksessa hoitamisen yhteydessä esitetyt käsitteet
yleisen moraalifilosofian evaluoitaviksi. Ne aivan kuin punnitaan julkisesti ja siten
osoitetaan niiden käyttökelpoisuus tai kelvottomuus. Hoitotyö ja siinä ilmenevä hoitaminen eivät elä irrallista elämää yleisen moraalifilosofian ja tieteen vaikutusten ulkopuolella.

2.2.2 Tutkimuksen tarkoitus
Tutkimuksen kokonaispäämääränä on hoitamisen ilmiön ymmärtäminen ja kuvaaminen.
Ennen kuin tämä on mahdollista, on perehdyttävä yleisesti ilmiöiden olemuksen tulkintaan ja ymmärtämisen rakenteeseen. Miten hoitamisen olemusta ylipäätään voidaan hahmottaa? Mitkä perusolettamukset tulee ensin huomioida, jotta voidaan esittää hoitamisen
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alkuperäistä luonnetta kuvaavia ominaispiirteitä? Kun ilmiöön liittyvän olemuksen
ymmärtämisen ehdot on oivallettu ja tulkinnan filosofiset lähtökohdat hahmotettu, voidaan esittää hoitamisen ennakkoehdot. Hoitamisen ennakkoehdot määrittävät sen, mitä
hoitamisella tarkoitetaan ja missä yhteyksissä yleensä voidaan puhua hoitamisesta. Lopulta päädytään hoitamisen olemusta kuvaavien ominaispiirteiden määrittelemiseen ja
siitä johdettujen hoitamisen teoreettisten väittämien esittämiseen.
Kokonaisuudessaan tutkimukseni tarkoitus voidaan esittää seuraavasti:
Tutkimuksen tarkoituksena on tulkita ja ymmärtää hoitamisen ilmiötä hoitotyössä,
kuvata sen olemusta ja esittää sen avulla hoitamisen teoreettisia väittämiä.

2.2.3 Tutkimusongelmat ja rajaukset
Tutkimuksen pääongelmat ovat luonteeltaan teoreettisia ja ohjaavat tutkimusta päätavoitteen saavuttamisessa. Viitekehys on teoreettinen ja perustuu fenomenologiseen filosofiaan. Alaongelmiin etsitään vastauksia aineistosta, jonka viitekehys on historiallinen.
Ongelmat esitetään seuraavassa taulukossa (Taulukko 2):
Taulukko 2. Tutkimuksen ongelmat.
Tutkimuskysymysten luokittelu pää- ja alaongelmiin
Pääongelmat teoreettisesta viitekehyksestä käsin
Miten voidaan tulkita, ymmärtää ja kuvata hoitamisen olemusta?
Millaisiksi hoitamisen olemuksen piirteitä voidaan luonnehtia?
Mitkä hoitamisen teoreettiset väittämät voidaan johtaa hoitamisen olemusta kuvaavista ominaispiirteistä?
Alaongelmat historiallisesta viitekehyksestä käsin:
Modernin hoitotyön varhaisempi aineisto
Millaiseksi hoitotyötä, hoitoetiikkaa ja hoitamista kuvataan vuosina 1903–1938 ilmestyneissä
suomalaisissa hoitotyön julkaisuissa, oppikirjoissa ja dokumenteissa?
Naima Kurvisen elämäntyöhön perustuva aineisto
Millainen hoitotyön aatekuvio voidaan esittää Naima Kurvisen elämäntyöhön liitettävän aineiston
perusteella?
Modernin hoitotyön myöhäisempi aineisto
Millaiseksi hoitotyötä, hoitoetiikkaa ja hoitamista kuvataan tieteellisissä artikkeleissa ja teorioissa sekä
muissa julkaisuissa ja teoksissa?

Tutkimuksen pääongelmissa etsin vastauksia hoitamisen ilmiön filosofisiin kysymyksiin,
jotka liittyvät ilmiön ymmärtämiseen ja tulkitsemiseen, sitä kuvaavien olemuksen
ominaispiirteiden luonnehtimiseen sekä ilmiötä koskevien väittämien esittämiseen.
Alaongelmissa kiinnitän huomion hoitotyön, hoitoetiikan ja hoitamisen käsitteisiin länsimaisessa hoitotyön kulttuurissa. Ne määrittävät osaltaan hoitamisen ilmiötä ja sen alkuperäistä luonnetta.
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2.2.4 Tutkimusaineisto
Tutkimusaineisto ryhmitellään eri tutkimustraditioon perustuvien viitekehysten mukaan
sekä teoreettiseen että historialliseen aineistoon. Ajattelemalla ajattelua eli tutkimusprosessin pohtiminen ja hahmottaminen on vaatinut filosofista lähestymistapaa ja siihen
liittyvän aineiston mukaan ottamista. Hoitamisen ilmiön kuvaaminen olevana tapahtuu
puolestaan historialliseen viitekehykseen luokiteltavan aineiston avulla. Lopussa palaan
filosofiseen metodiin uudestaan, kun pohdin hoitamisen olemusta sen perusteella, mihin
aineiston tulkitseminen, problematisointi ja ymmärtäminen johtavat. (Kuvio 1)
Historialliseen viitekehykseen liittyvää aineistoa olen kerännyt siksi, että se kuvaa ja
selittää kattavasti hoitotyötä, hoitoetiikkaa ja hoitamista. Modernin hoitotyön varhaisvaiheet kuvaavat hyvin sitä, miksi hoitotyötä lähdettiin tietoisesti kehittämään
ammattimaiseksi. Alkuvuosikymmenien kuvauksissa on lisäksi havaittavissa hoitotyölle
ja hoitamiselle annettu aatteellinen merkitys, ideologia. Niissä otettiin kantaa usein siihen, millaista hoitotyön tulisi olla ja miten hoitajien tulisi toimia. Kirjoituksista saattoi
saada vaikutelman, että sairaanhoitajatar toimi korkeiden ihanteiden ja hyveiden mukaisesti. Todellisuus saattoi olla karumpi. Tämä näkyy erityisesti Kurvisen elämäntyöhön
liittyvässä aineistossa. Suomalainen lähdeaineisto valikoitui kiinnostukseni ja aineiston
saatavuuden mukaan. Pian kuitenkin ilmeni, että suomalainen hoitotyö oli kansainvälisen
hoitotyön kehityksen vaikutuspiirissä.
Kahta ensimmäistä alaongelmaa käsittelevän aineiston olen koonnut suomalaisista
modernin hoitotyön alkuvuosikymmenien historiallisista dokumenteista, joista primaarilähteinä113 ovat kirjeet, diaarit, julkaisut, teokset, muistelmat, päivä-, vuosi- ja pöytäkirjat.
Sekundäärilähteitä ovat ne teokset tai julkaisut, jotka sivuavat tutkittavaa ilmiötä tai
tulkitsevat sitä.114 Luettelen liitetaulukossa 3 primäärilähteet, jotka on kerätty Suomessa
ilmestyneistä oppi- ja ammattikirjallisuudesta sekä muista julkaisuista ja dokumenteista.
Liitetaulukkoon 4 olen puolestaan koonnut Naima Kurvisen aineistoon sisältyvät
primäärilähteet. Liitetaulukoissa tulevat esiin myös julkaisuvuodet sekä lähteiden
tämänhetkiset sijoituspaikat.
Historialliseen viitekehykseen sijoitetut uudemmat tieteelliset artikkelit, teoriat ja
tutkimukset sekä muut julkaisut ja teokset liittyvät modernin hoitotyön lähihistoriaan ja
vastaavat kolmanteen alaongelmaan.115 Uudemman aineiston mukana oleminen tässä
tutkimuksessa tarkoittaa sitä, että länsimaisessa hoitotyön kulttuurissa ilmenevästä
hoitamisen ilmiöstä saadaan esitetyksi sitä luonnehtivia keskeisiä piirteitä monipuolisesti.
Vanhin on Watsonin vuonna 1979 julkaistu hoitotyön ja hoitamisen filosofiaa sekä
inhimillistä hoitotyön teoriaa koskeva teos ja uusimmat julkaisut ovat artikkeleita vuodelta 2004. En ole lähtenyt kuitenkaan vertailemaan eri aikakausien aineistoa ja niiden
näkemyksiä hoitotyöstä, hoitoetiikasta ja hoitamisesta keskenään. Tämä on rajattu
tutkimusongelmien ulkopuolelle. Niiden systemaattinen vertaileminen ei ole tässä
tutkimuksessa perusteltua.

113
Kts. Olausson 1996, 12: ”Vissa texter är de primära,det är dem som man är ute efter att beskriva och förstå
eller förklara.”
114
Olausson 1996, 14; Tallberg 1997, 196–197.
115
Joitakin niistä on koottu esimerkiksi liitetaulukko 1.
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Kun historiallinen viitekehys tarjoaa mahdollisuuden tuoda esiin hoitamisen ilmiön
olevan luonnetta, niin teoreettinen viitekehys mahdollistaa sen olemukseen liitettävien
ominaispiirteiden kuvaamisen. Teoreettisen viitekehyksen aineisto koostuu fenomenologiaa, filosofista hermeneutiikkaa ja filosofiaa käsittelevästä kirjallisuudesta. Olemusta
luonnehtivien ominaispiirteiden kuvaaminen tapahtuu kuitenkin vasta sen jälkeen, kun
edellä mainitun aineiston avulla on saatu avatuksi, miten hoitamisen ilmiön tulkitseminen, ymmärtäminen ja kuvaaminen on mahdollista. Se edellyttää tässä tutkimuksessa
hoitamisen ymmärtämistä fenomenologisessa mielessä, sen idean ja alkuperän kuorimista
esiin, kun epäolennainen oleva on riisuttu pois.
TUTKIMUKSEN LÄHESTYMISTAPA JA

LÄHDEAINEISTO

TIEDON HANKKIMISEN TAVOITTEET
Suomessa vuosina 1903–1938
ilmestyneitä julkaisuja,
dokumentteja ja oppikirjoja
HISTORIALLINEN VIITEKEHYS

Naima Kurvisen (1876–1933)
elämäntyöhön liittyvä aineisto

* hoitamisen olevan luonteen kuvaaminen

Vuosina 1979–2004 ilmestyneitä
kansainvälisiä tieteellisiä artikkeleita
ja teorioita sekä muita keskeisiä
teoksia ja julkaisuja
fenomenologiaa,

TEOREETTINEN VIITEKEHYS

filosofista hermeneutiikkaa ja

* hoitamisen ilmiön ymmärtämisen

filosofiaa käsittelevä kirjallisuus

mahdollisuus
* hoitamisen olemukseen liitettävien
ominaispiirteiden kuvaaminen
* hoitamisen teoreettisten väittämien
esittäminen

Kuvio 1. Tutkimuksen lähestymistavat, tiedon hankkimisen tavoitteet ja lähdeaineistot.

2.2.5 Tutkimuksen lähtökohdat
Tutkimuksessa on erotettavissa kaksi eri työprosessin vaihetta, historiallinen ja teoreettinen, joiden välinen raja on liukuva ja joiden työstäminen tapahtuu lomittain. Historiallinen tutkimusvaihe etenee historiatutkimuksen, erityisesti aate- ja oppihistorian periaatteita noudattaen. Siinä hoitotyön, hoitoetiikan ja hoitamisen ilmiöiden ymmärtäminen ja
kuvaaminen perustuu hermeneuttiseen tulkintaan. Teoreettinen tutkimusvaihe etenee taas
fenomenologisen filosofian periaatteiden mukaan. Historiallisen tutkimusvaiheen
horisontiksi asettuu hermeneuttinen historiantulkinta ja teoreettisen vaiheen horisonttina
on fenomenologinen filosofia.
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Kuvaan tutkimusprosessin eri vaiheet seuraavassa kuviossa (Kuvio 2). Graafisten
taulukoiden ja kuvioiden esittäminen on yleensä laadullisessa tutkimuksessa vaikeaa.
Fenomenologinen tutkimusprosessi ei etene kuviossa esitetyn suoraviivaisesti, vaan yhtä
aikaa voidaan työskennellä prosessin eri vaiheissa. Esimerkiksi vaiheiden 1, 2, 3 ja 4
välillä tapahtuu jatkuvaa edestakaisin kulkemista vaiheesta toiseen. Samoin työstäminen
voi tapahtua yhtäaikaisesti niin vaiheen 1 kuin myös vaiheen b kanssa. Historiallisen ja
teoreettisen viitekehyksen rajaaminen on myös keinotekoista.
Historiallinen viitekehys

Teoreettinen viitekehys

Horisonttina hermeneuttinen

1.

Horisonttina fenomenologinen

historiantulkinta

filosofia

Suomalaista hoitotyötä, hoitoetiikkaa ja

Fenomenologista filosofiaa

hoitamista vuosina 1903–1938 kuvaava

käsittelevä kirjallisuus

aineisto
Naima Kurvisen elämäntyötä kuvaava

Filosofiaa (ihmisyyden olemusta,

aineisto

etiikkaa ja tietoa) käsittelevä
kirjallisuus ja tutkimukset

Hoitotyötä, hoitoetiikkaa ja hoitamista
käsitteleviä tieteellisiä artikkeleita ja

Filosofista hermeneutiikkaa

teorioita sekä muita keskeisiä julkaisuja ja

käsittelevä kirjallisuus

teoksia
2.

3.

4.

Hoitotyön, hoitoetiikan ja hoitamisen

a.

olevan luonne (adekvaatti ilmeisyys)

Hoitotyön, hoitoetiikan ja hoitamisen
ilmiöiden ymmärtämisen
mahdollisuus ja niiden väliset suhteet

b.

(apodiktinen ilmeisyys)

Hoitamisen olemusta kuvaavat keskeiset
ominaispiirteet ja niistä johdetut
hoitamisen teoreettiset väittämät

Kuvio 2. Tutkimusprosessin tarkastelunäkökulmat ja työskentelyvaiheet.

Tutkimusprosessin ajallisia vaiheita kuvaa nuolien numerointi. Vaiheessa kaksi (2) perehdyn historialliseen aineistoon ja kuvaan sen perusteella hoitamisen olevan luonnetta. Näin
se on määritelty läsnäolevana eli adekvaattisesti, kuten husserlilaisen olemisen ilmeisyyden käsitteen mukaan voidaan sanoa. Jo tätä ennen olen filosofisen ja hermeneutiikkaa
käsittelevän kirjallisuuden avulla tutustunut hoitamisen ilmiön tulkitsemisen, ymmärtämisen ja kuvaamiseen mahdollisuuksiin (1). Kun vaiheessa kolme (3) olen luonnehtinut
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hoitamisen olevan luonteen erityispiirteitä ja esittänyt adekvaattisesti116 hoitamisen
ennakkoehtoja, palaan filosofiseen kirjallisuuteen etsimällä sieltä hoitamisen ilmiöön
läheisesti liittyviä piirteitä ja käsitteitä. Kriittinen reflektio teorian ja hoitamisen olevan
luonteen välillä varmistaa vielä hoitamisen ominaispiirteiden ilmaisemisen mahdollisuutta (nuoli 4).
Nuoli a kuvaa ilmiön olevan ja sen olemuksen ilmaisemisen mahdollisuuden esittämistä ja niiden välillä käytävää välttämätöntä reflektiota. Kun nämä perusolettamukset ja
ennakkoehdot on ”aukaistu”, voidaan päästä tutkimuksen pääongelman pariin: millaiseksi
voidaan luonnehtia hoitamisen olemusta (nuoli b.).

2.2.5.1 Tutkimuksen historiallinen viitekehys
Historiallisen viitekehyksen tarkoituksena on luoda kehykset hoitotyön ja siihen liittyvän
hoitamisen ilmiön ajallisesti rakentuvan kertomuksen eli narratiivin esittämiselle.117 Se
toteutuu tässä tutkimuksessa modernin hoitotyön varhaisemman ja uudemman aineiston
tulkitsemisen kautta. Tämän päivän hoitotyössä esiintyviä ilmiöitä ja käsitteitä voidaan
ymmärtää ja määritellä paremmin, kun perehdytään niiden alkuperään. Esimerkkinä voidaan mainita, että sairaanhoitajilta vaaditaan tänä päivänäkin itsestään selvästi tiettyjä
luonteen hyveitä, joita ei ole perusteltu tai määritelty missään. Palaamalla hoitotyön
historiaan, kuten siellä esiintyviin oppilaskuri, kutsumus, itsekieltäytyminen, siveys tai
ahkeruus -käsitteisiin, voidaan jotenkin ymmärtää ja hahmottaa hyveiden vaatimusten
alkuperää.
Historiallisesta aineistosta tutustutaan ensin modernin hoitotyön varhaisvaiheen aikakauteen ja yhteiskunnallisiin olosuhteisiin Suomessa, toisin sanoen sen syntyvaiheen
sosiaaliseen, yhteiskunnalliseen sekä intellektuaaliseen kontekstiin (luvussa 3.1).118 Tämä
auttaa ymmärtämään paitsi ilmiötä itseään myös siihen suhteessa olevia tekijöitä sekä
yksittäisten ihmisten, tässä esimerkiksi Oulun lääninsairaalan ylihoitajatar Naima
Vilhelmina Kurvisen, edellytyksiä toimia ja vaikuttaa tuona aikana. Erityishuomion saa
Oulun seutu sekä Oulun lääninsairaalan historia. Seuraavaksi tarkastellaan
sairaanhoitajatarkoulutuksen järjestämistä Suomessa, hoitotyön olosuhteita ja kehittymisen edellytyksiä itsenäiseksi ammattikunnaksi.
Modernin hoitotyön varhaisemman aineiston tulkitseminen ja kirjoittaminen ”tekstistä
tekstiin”119 antaa tietoa hoitotyön, hoitamisen ja hoitoetiikan luonteesta ja niille annetuista merkityksistä tuona aikakautena. Lisäksi Kurvisen henkilöhistoriassa jäsennetään
hänen toiminnallista uraansa ja niitä tekijöitä, jotka vaikuttivat hänen persoonaansa sekä
toimintatapaansa. Tämän aineiston perusteella luotu aatekuvio on mukana terävöittämässä tulkintaa hoitamiseen liitettävien ominaispiirteiden avaamisessa.
Voidaan sanoa, että hoitotyö sai Suomessa kansainvälisiä vaikutteita, vaikkakin kehittyi omaa tietään vastaamaan nimenomaan suomalaisen yhteiskunnan tarpeita. Pitkät väli116

Himanka tulkitsee Husserlia: ”apodiktisyys muodostuu adekvaatiksi silloin, kun apodiktisyyden ilmiö ja sen
ilmeneminen vastaavat toisiaan.” 2003, 183.
117
Esim. Tontti 2005, 73.
118
Olausson 1996, 16, 31.
119
Olausson 1996, 11.
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matkat maaseudulla sekä vaikeat taloudelliset vuodet vaikuttivat koulutuksen järjestämiseen ja yleisesti kehityksen suuntaan. Sairaanhoitajattarien koulutus ja opetus vaikutti
luonnollisesti siihen, millaiseksi hoitotyö itsessään muotoutui. Yksittäisillä henkilöillä,
kuten esimerkiksi Kurvisella, saattoi olla vaikutusvaltaa siihen, millaisena hoitotyön
koulutus ja käytäntö näyttäytyivät paikallisella tasolla.
Luvussa 3.3 kuvaan Naima Vilhelmina Kurvisen elämää tämän aineiston perusteella.
Tuloksena ei ole pelkästään kronikka Kurvisen elämästä, vaan hoitotyön kehityksen
tapahtumakulkujen rekonstruointi120 Kurvisen elämän kulun yhteyteen. Kootun aineiston
perusteella muodostetaan sairashoitotyön aatekuvio, joka osaltaan kuvaa tyypillisesti tuon
aikakauden hoitotyön ja hoitamisen eetosta.
Hoitotyön varhaisvaiheista siirryn tarkastelemaan lähihistoriaa. Tieteelliset artikkelit,
teoriat, muut hoitotyötä käsittelevät julkaisut ja teokset tarjoavat tuoreempia näkemyksiä
hoitotyön ja hoitamisen ilmiöstä (esimerkkejä liitetaulukossa 2). Olen lukenut aineistoa
rinnakkain ihmisyyden olemusta, etiikkaa ja tietoa käsittelevän kirjallisuuden kanssa
(luvussa 4.1). Tämä valinta mahdollisti dialogin objektiivisen tiedon ja filosofian välillä.
Objektiivista tietoa arvioidaan hoitotyölle ja hoitamiselle annettujen merkitysten perusteella eli pohdin syvällisemmin olevan luonteen suhdetta ihmisyyden olemukseen, etiikkaan ja tietoon.
Varhaisimmassa aineistossa tulee esiin hoitotyön normatiivisen luonteen sekä sairaanhoitajattarien tehtävään ja siveyteen liittyvien velvollisuuksien korostaminen. Keskeisiä
keskustelun aiheita olivat myös koulutuksen ja laillisten työolosuhteiden järjestäminen
sekä yleensä nuoren ammattikunnan kehittäminen. Näihin liittyvät vaatimukset olivat
usein velvoittavia ja ne esitettiin ideaalisella tasolla.
Tämän päivän kannanotoissa ja tutkimuksissa voi havaita puolestaan kahdenlaista
lähestymistapaa, joissa painotetaan joko hoitotyön professionaalista luonnetta (nursing)
tai sen hoitamiseen liittyvää (caring) ulottuvuutta. Valitsin tässä tutkimuksessa mukaan
tutkimukset ja teoriat, jotka pyrkivät kuvaamaan hoitamisen (caring) ilmiötä ja sen alkuperäistä luonnetta, koska hoitamisen ja hoitoetiikan tutkimus on jäänyt vähemmälle
huomiolle nykyisissä hoitotieteen tutkimuksissa. Lisäksi professioon saattaa liittyä vaara
negatiivisesta vallan käytöstä ja oman edun tavoittelusta, mikä ei aina rakennu koko
yhteiskunnan tai yksittäisen ihmisen hyväksi.121 Tämän vuoksi on hoitotyön ammattikunnan sisällä aika ajoin syytä tarkastella kriittisesti sitä, kenen hyvää ja etua todellisuudessa ajetaan sekä millä valintoja ja toimintaa perustellaan.
Vaikka tekstin eli aineiston analysoiva tulkinta on aina subjektiivista, sitä ohjaa kriittinen suhtautuminen lähteisiin. Myös ilmiön kontekstualisointia pidetään historiallisen
tutkimuksen luotettavuuden ehtona.122 Nämä seikat huomioiden olen pyrkinyt ottamaan
etäisyyttä omaan historiakäsitykseeni sekä suhtautumaan kriittisesti mahdollisuuksiini
esittää lopullista totuutta.123 Historiallisen viitekehyksen valinta keskeisen aineiston
tulkinnan kehykseksi osoittautui tässä tutkimuksessa kaiken kaikkiaan hoitamisen ilmiön
ymmärtämisen kannalta tärkeäksi ratkaisuksi.
120

Rekonstruoinnilla tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että tehdään oikeutta tutkimuksen kohteena olevalle
ihmiselle ja ilmiölle. Katso Kalela 2000, 55.
121
Esimerkiksi Airaksinen nostaa tämän mahdollisuuden esiin (2002, 20, 22).
122
Olausson 1996, Tallberg 1996, 202.
123
Esim. Kalela 2000, 47, 52, 65.

48

2.2.5.2 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys
Teoreettinen osuus jatkaa keskustelua historiallisen osan kanssa siitä, miten hoitamisen
olemusta on mahdollista ymmärtää historiaan perustuvan tiedon näkökulmasta. Teoreettisen viitekehyksen tarkoituksena on selvittää paitsi hoitamisen ilmiön ”katselemisen”
tapaani myös esittää perustelujani hoitamisen olemukseen liitettävistä argumenteista.
Tarkoitan tällä ensinnäkin ilmiön olemuksen tarkastelun ennakkoehtojen esittämistä,
tulkitsemisen ja ymmärtämisen rakenteen avaamista, jossa hermeneutiikka edustaa
ymmärtämisen metodia124, sekä lopulta sen merkityksen pohtimista. Vasta tämän jälkeen
on mahdollista päästä johtopäätöksiin, hoitamisen olemuksen luonnehdintaan.
Teoreettisen aineiston avulla on mahdollisuus tavoittaa tutkimuskohteen, hoitamisen,
merkitysmaailmaa. Tällöin voidaan havaita filosofiselle tutkimukselle asetettuja yleisiä ja
tyypillisiä tehtäviä. Niitä ovat hoitamisen ja hoitoetiikan käsitteiden problematisoiminen,
implisiittisesti esitettyjen näkemysten eksplikoiminen ja niiden perustelujen löytäminen.125 Näin hoitotieteen ontologiset perusmääritykset saadaan esiin, joita sitten voidaan
hyödyntää yleisesti empiirisissä tutkimuksissa. Täten voidaan myös varmistaa, että hoitotieteessä olemista ohjaavat peruskäsitteet, käsitykset tieteellisyydestä, tiedosta ja totuudesta, tulevat nimenomaan sen omasta kontekstista eikä esimerkiksi luonnontieteiden
alalta.126
Tässä vaiheessa siirryn objektiivisen tiedon havainnoimisesta hoitamisen alkuperäisen
luonteen pohdintaan. Fenomenologisessa mielessä se tarkoittaa siirtymistä adekvaattisesta apodiktiseen ilmeisyyteen. Edellisessä havainnoidaan hoitamista läsnäolevana eli
kokemuksellisena ja jälkimmäisessä reflektiivisenä eli ei kokemuksellisena, varmana tai
epäilyksettömänä. 127 Se tapahtuu tässä teoreettisen viitekehyksen avulla.
Kun adekvaattisuus ilmentää ajallista, toisin sanoen lähtee kokemuksesta, niin
apodiktisyys ilmentää ajatonta, ei-kokemuksellista, joka on saavutettavissa reflektion128
välityksellä. Reflektiossa palataan eksakteja tieteitä edeltävään tietoon. Vaikka niiden
osoittama havainto, oleva, voitaisiin poistaa, ilmiöt jäävät ennalleen, joten ne osoittautuvat perustavaksi alkulähtökohdaksi. Husserlin olemisen ilmeisyyteen liittyvien lausumien
lähtökohtana on subjektin, tarkkailijan vastavuoroisuus maailman kanssa ja toimiminen
maailmassa. Teen havaintoja maailmasta olemalla siinä.
Fenomenologian pääidea perustuu ”asioihin itseensä” palaamiseen eli lähtökohtana on
avoimuus asialle sinänsä, kun taas tieteessä korostettavat selittämiset, syyt, kokeet, eksaktius ja teoriat sekä käytetyt hypoteesit ja etukäteisoletukset edustavat suljettua lähtökohtaa. ”Fenomenologiassa ilmiön ilmenemisen todellisuus ei edellytä syytä.”129 Se on
sisällöllistä formaalin ja abstraktin sijasta, mutta silti ankaraa, ja sen lähtökohtana on
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Esim. Ricoeur 2005, 144.
Katso esim. Niiniluoto 1984, 22; Nordin 1999, 410; Kakkuri-Knuuttila 1999, 357.
126
Katso esim. Penttinen 2003, 15, 17. Hän esittää filosofisn tutkimuksen keskeiseksi tehtäväksi erityistieteessä
ontologisten eli olemista ohjaavien peruskäsitteiden esiin tuominen selkeästi ennen varsinaista empiiristä tutkimusta.
127
Himanka 2002a, 101; Himanka 2003, passim.; Nordin 1999, 411.
128
Merleau-Ponty 2000, 172. Hän määrittelee reflektion aidosti tietoisuutta muuttavaksi luovaksi toiminnaksi.
129
Himanka 2002b, 246
125
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ennakko-oletuksettomuus ja kaikenkattavuus, mikä poikkeaa nykytieteen lähtökohdista.130
Ilmeisyyden saavuttama tieto perustuu reduktioon, jolla Husserl tarkoitti irrottautumista omaksumistamme lähtökohdista:
Reduktiossa suljetaan pois tai asetetaan yhdentekeväksi, nollataan tietoteoreettisesti
kaikki mukana oleva transsendenssi.131
Alun perin Husserl liitti historiallisen tutkimuksen muiden luonnollisten tieteiden joukkoon. Perhoniemi avaa Husserlin suhdetta historiaan ja toteaa hänen ankaran suhtautumisen filosofian historiaan muuttuneen myöhemmissä julkaisuissa suvaitsevaksi, jopa
palkitsevaksi. Jokainen itseään arvostava tieteilijä ottaa hänen mukaansa huomioon myös
alansa historiallisen kehityksen. Perhoniemi tulkitsee Husserlia artikkelissaan:
Filosofia muodostaa historiallisen keskustelukentän, jossa yksittäisen filosofin on
hahmoteltava asemansa, ja sen hän voi tehdä palaamalla historiallisiin kysymyksiin
ja ajatuksiin.132
Fenomenologia on täten myös tietynlaista asettautumista ja tiedostamisen asennetta suhteessa tutkimuskohteeseen.133 Fenomenologiassa mennään tiedon kokemusperäisestä
maailmasta sen alkuperäiseen todellisuuteen, tässä tutkimuksessa historiallisen
keskusteluyhteyden välityksellä. Edelleen Perhoniemi toteaa,
Fenomenologia oli Husserlille kriittinen asenne, jonka avulla eletystä maailmasta,
kulttuurista ja historiasta löytyy tieteiden perusta ja merkitys. 134
Samalla Husserlia tulkiten voisi sanoa, että fenomenologia tarkoittaa ennen kaikkea
metodia ja ajatustapaa, erityistä filosofista ajatustapaa, erityistä filosofista metodia135.
Eikä tiede ole pelkästään mekaanista ongelmien ratkaisemista vaan myös luovaa toimintaa.
Tukeutumalla tässä fenomenologiseen filosofiaan voidaan hahmottaa hoitotieteen
kokonaisuuksia ja tarjota hoitotyöhön uusia näkökulmia, niin historiallisen kuin teoreettisenkin aineiston avulla.136 Lopputuloksena voidaan esittää hoitotieteen käytettäväksi
ontologisessa mielessä keskeisen käsitteen, hoitamisen, perusteellisempi määritelmä. En
ole analysoinut tässä tutkimuksessa eksaktisti aineistossa esiin tulevia käsitteitä, vaan
filosofoinut, pohtinut keskeisten käsitteiden ilmaisumuotoja, merkityksiä ja niiden suhteita praktiseen hoitotyöhön. Teoreettisen aineiston tehtäväksi jää ajatusten herättäminen,
kysymysten ja perustelujen löytäminen, paljon käytettyjen mutta sisällyksettömiksi osoittautuneiden käsitteiden problematisoiminen ja tarkentaminen. Molempien viitekehysten
yhdistäminen samaan tutkimukseen tarjoaa mahdollisuuden syvempään ilmiöiden ja
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Himanka 2002a, 101.
Husserl 1995, 59. Transsendenssilla hän tarkoittaa ”ulkoista, objektiivisten tieteiden ja terveen järjen
lähtökohtaa”, 25.
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Perhoniemi 2002, 126
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Husserl 1995, esim. 74.
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Perhoniemi 2002, 122.
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Husserl 1995, 41.
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Kakkuri-Knuutila 1999, 358.
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niiden välisten suhteiden sekä niille annettujen merkitysten tarkasteluun, mikä ei yksistään olisi mahdollista.

3 Osa II Modernin hoitotyön varhaisvaiheen
vuosikymmenet (1890–1940) Suomessa
Tutkimuksen osassa II tarkastelen hoitotyötä, hoitoetiikkaa ja hoitamista modernin hoitotyön varhaisempina vuosikymmeninä (1890–1940). Varhaisempi historiallinen aineisto
koostuu Suomessa käydyistä koulutukseen, hallintoon ja sairaanhoitajan työhön liittyvistä
keskusteluista, dokumenteista ja julkaisuista. Tavoitteena on kuvata, millainen käsitys
suomalaisilla hoitotyön vaikuttajilla oli tuona aikana hoitotyöstä, hoitoetiikasta ja
hoitamisesta.

3.1 Katsaus Suomen sivistyksellisiin olosuhteisiin vuosina 1890–1940
3.1.1 Yhteiskunnan sivistyksellinen ja poliittinen tilanne
Suomen historiaan liittyy 1900-luvulle siirryttäessä monenlaisia muutoksia ja kansakunnan kannalta kipeitäkin vaiheita. Ensinnäkin Venäjän valtakuntaan kuuluneen autonomisen Suomen kansallinen itsetunto voimistui 1800-luvun viimeisinä vuosikymmeninä ja
vahva suomenmielisyys valtasi alaa 1890-luvulle tultaessa. Oli siirrytty kansalaisyhteiskuntaan, jossa ihmisten käsitys mahdollisuudesta muuttaa olosuhteitaan vahvistui.137 Toiseksi sivistystaso nousi yleismaailmallisten ja yhteiskunnallisten muutosten
vaikutuksesta ja laajeni myös kansan alempien kerrosten keskuuteen lehdistön, aikakauskirjojen ja realistisen kirjallisuuden välityksellä. Kolmanneksi sääty-yhteiskunta murentui
ja kristillisen maailmankatsomuksen merkitys heikkeni luonnontieteiden voimistuessa.
Kansakouluja ja oppikouluja perustettiin niin suomenkielisinä kuin ruotsinkielisinäkin, ja
valtasuhde muuttui suomenkielisten hyväksi vuoden 1889 jälkeen.138
Vaikka sivistystason nousu lisäsi ihmisten henkistä hyvinvointia, se ei vaikuttanut aineellisen hyvinvoinnin paranemiseen. Työväestön ja naisten oikeudet olivat vähäiset,
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vaikkakin naisen asema määrittyi siviilisäädyn ja varallisuuden perusteella139. Sosiaalista
turvajärjestelmää ei ollut. Tähän puutteeseen vastasivat monet yhdistykset ja järjestöt,
joita syntyi runsaasti vuosisadan vaihteen molemmin puolin. Esimerkiksi Naima Kurvinen perusti Oma Koti -rahaston140 ja Sairas- ja Hautauskassa ”Kipinän”141 sairaanhoitajattarien vanhuuden, sairauden ja kuoleman turvaksi sekä ”Sodasta kieltäytyvien
auttamisrahaston” 142 miehille, jotka joutuivat taloudellisesti vaikeaan tilanteeseen
kieltäytyessään asevelvollisuudesta.
1900-luvun alussa käytiin Suomen kannalta kaksi merkittävää sotaa; I maailmansota
vuosina 1914–1919 ja kansalaissota 1918. Ensimmäisessä maailmansodassa Venäjä taisteli Iso-Britannian ja Ranskan kanssa Saksaa, Itävalta-Unkaria sekä Turkkia vastaan.
Sodan vaikutukset heijastuivat Suomeen. Jotkut suomalaiset sairaanhoitajat osallistuivat
sotaan tavalla tai toisella, muun muassa Kurvinen nimitettiin ylihoitajattareksi Helsingin
Keisarilliseen palatsiin perustettuun sodassa haavoittuneiden väliaikaiseen sairaalaan. 143
Venäjän maaliskuun vallankumous 1917 kiristi taloudellista tilannetta ja lisäsi levottomuuksia, kuten lakkoja sekä juopaa oikeisto- ja vasemmistomielisten välillä.144 Tämä
osaltaan mahdollisti Suomen itsenäistymisen 6.12.1917. Tammikuussa 1918 syttyi
kansalaissota. Heti ensimmäisinä päivinä, helmikuun alussa, punaiset ja valkoiset iskivät
Oulussa verisesti yhteen. Taistelussa punaiset sytyttivät Oulun Tuomiokirkon läheisyydessä tuleen taloja, joista yksi oli Oulun sairaanhoitajataryhdistyksen oppilaskoti145. Tuon
taistelun jälkeen Oulusta tuli valkoisten huolto- ja koulutuskeskus, mikä vaikutti myös
sairaanhoitajattarien työhön.

3.1.2 Oulun kaupunki Pohjois-Suomen keskuksena ja
lääninsairaalan kotikaupunkina
Oulun väkiluku oli 5 761 vuonna 1850 ja 14 947 vuonna 1900. 1930-luvulle tultaessa
asukkaita oli jo 29 000.146 Työpaikoista merkittävimpiä olivat Åströmin nahkatehdas,
Oulun Konepaja, Toppilan satama tervalasteineen sekä lisäksi useat pienet yritykset,
kuten leipomot, olutpanimot, ruokatavarakaupat ja saunat.147 Sahatavaran kysyntä avasi
Ouluunkin kolme uudenaikaista höyrysahaa Toppilaan, Pateniemeen ja Korkeasaareen
sekä ympäristökuntaan Varjakan sahan.148 Läänin väestönkasvu ja kauppapääomien
keskittyminen Ouluun sekä läänin hallintokeskuksena toimiminen lisäsi kaupungin
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aineellista hyvinvointia sekä vilkastutti sosiaalista elämää ja talouselämää. Teollistumisen
myötä Oulu sai 1930-luvulla selluloosatehtaat Toppila Oy:n ja Oulu Oy:n.149
Kunnallistekniikkaa ruvettiin kehittämään vasta 1900-luvun alussa. Vuonna 1902
vedettiin vesijohtoverkosto. Lasaretinväylän voimalaitos valmistui 1903, mikä turvasi
kaupunkilaisille sähköt.150 Lääninsairaalan röntgenkonekin sai sähköt samana vuonna,
mutta sähkövaloja saatiin odottaa sairaalaan aina vuoteen 1908 asti. 151
Oulun kaupunkiin perustettiin vuonna 1792 lääninsairaala, joka toimi Pohjois-Suomen
ainoana pysyvänä sairaalana 1870-luvulle asti. Asetusten mukaisesti lääninsairaalassa oli
sairaalaosasto, sukupuolitautiosasto, mielisairasosasto ja synnytysosasto. Vuonna 1883
valmistui uusi mielisairaiden vastaanottolaitos. Oulun keskustasta sairaala siirtyi Oulun
Polttimon- eli Maaherran- eli Lasaretinsaareen – nimi muuttui aina saaren käyttötarkoituksen mukaan – entiseen maaherran taloon vuonna 1834.152 Uusi lääninsairaala
valmistui vuonna 1849, mutta kävi miltei heti ahtaaksi. Lisäsiipeä saatiin kuitenkin odottaa vuoteen 1901.153 Entinen rakennus muutettiin kuppatautisten osastoksi, koska kuppatauti lisääntyi erityisesti rautatietä rakentavien työmiesten keskuudessa ja levittämänä.154
Pohjois-Suomi sai lisää yleisiä sairaaloita vuosisadan lopulla. Lääninsairaaloita
perustettiin Kajaaniin vuonna 1872, Tornioon 1878 ja Rovaniemelle 1891. Kunnallissairaala rakennettiin Tuiraan vuonna 1901 ja kuntainliitto perusti piirimielisairaalan.
Kaupungissa toimi myös Diakonissalaitoksen sairaala sekä ensimmäinen yksityinen sairaala.155
Kulkutaudit olivat yhä yleisiä 1900-luvulle tultaessa. Esimerkiksi Oulussa riehuivat
vuonna 1896 lavantauti, hinkuyskä, tuhkarokko sekä rutto, joka tappoi kaupungissa 25
lasta.156 Vuonna 1917 Oulun seudulla tavattiin tulirokkoa ja lavantautia157, vaikkakin
pahin vitsauksista oli tuberkuloosi. Lisäksi espanjantaudiksi nimetty influenssavirus riehui myös Pohjois-Suomessa ja siihen kuoli Oulun alueelta parikymmentä ihmistä. Kulkutaudit osaltaan osoittivat sairaanhoitajatarkoulutuksen aloittamisen tarpeellisuuden Pohjois-Suomessa.
Oulun lääninsairaalan sairaanhoitokurssi158 aloitettiin vuonna 1896 yhtä aikaa Kuopion lääninsairaalan opetuksen kanssa. Kurssit alkoivat heti kuuden kuukauden pituisina
laajentuen sitten vuoden ja myöhemmin kahden vuoden pituisiksi. Koulutuksesta vastasi
lääninsairaalan ylihoitajatar aina vuoteen 1930 asti. Tästä eteenpäin koulutuksesta vastasi
ylihoitajattaren lisäksi sairaanhoitajatarkoulun oppilaskodin johtajatar, joka otti 1930
lakimuutoksen jälkeen koulun johtajattarenkin tehtävät.159 Ensimmäisenä ylihoitajattarena toimi Mimmi Cederqvist aina vuoteen 1904, jolloin hän pyysi eroa lähteäkseen Ame-
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rikkaan. Kurvinen aloitti ylihoitajattaren työn 26.9.1904 161 ja toimi siinä aina vuoden
1926 toukokuun loppuun asti. Hän erosi virastaan terveydellisistä syistä162, mutta jatkoi
aktiivisesti toimintaansa hoitotyön kehittämiseksi muissa tehtävissä. Kurvisen jättämää
virkaa hakivat Alina Hirstiö ja Fanny Saleva,163 joista jälkimmäinen tuli valituksi. 164

3.1.3 Sairaanhoitajatarkoulutuksen järjestäminen Suomessa
Suomessa sairaanhoitajatarkoulutuksen aloittamisen ajankohdasta on erilaisia tulkintoja
riippuen siitä, katsotaanko sen alkaneen diakoniatarkoulutuksen, Punaisen ristin järjestämän koulutuksen vai maallisen sairaanhoitajatarkoulutuksen yhteydessä. Diakonissalaitoksessa annettiin sairaanhoito-opetusta jo vuodesta 1867.165 Sen ensimmäinen kirurgi,
tohtori F. Saltzman järjesti myöhemmin vuonna 1884 nuorille tytöille niin kutsuttuja
”samariittikursseja”, joilla he oppivat ensiaputaitoja.166 Punainen risti koulutti omiin
tarpeisiinsa sairaanhoitajattaria vuodesta 1880. Maallinen sairaanhoitajatarkoulutus alkoi
englantilaisen mallin mukaan vuonna 1889 Helsingin Yleisessä Sairaalassa tohtori
Saltzmanin johdolla. Sitä ennen sairaanhoitajattaren tutkinnon suorittaminen oli mahdollista vain ulkomailla.167
Opetus laajeni Helsingin sairaaloista Turun, Viipurin ja Mikkelin lääninsairaaloihin
vuonna 1893, Ouluun ja Kuopioon vuonna 1896 sekä viimeiseksi vuonna 1903 Vaasaan
ja Hämeenlinnaan.168 Aluksi opetus käsitti kirurgisen sairashoitotyön, mutta laajeni jo
vuonna 1891 koulutuksen pidennettyä sisätauteihin, lastentauteihin ja silmätautien
sairaanhoitoon.169 Vuoden 1931 sairaanhoitajatarlehdessä mainittiin suositus, että jokainen oppilas saisi koulutuksensa aikana tilaisuuden harjoitella lasten-, naisten- ja sisätautien, kulku- ja sukupuolitautien hoitoa sekä mielisairaiden, tuberkuloosia sairastavien
ja kirurgisten potilaiden hoitoa. Lisäksi siinä pidettiin toivottavana kokemuksen hankkimista työstä synnytyslaitoksella ja kotisairaanhoidossa sekä vielä silmä-, korva- ja
kurkkutautien hoidosta.170
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3.1.3.1 Suomalaiset kouluttautuvat ulkomailla
Ennen sairaanhoitajatarkoulutuksen järjestämistä Suomessa koulutus tapahtui ulkomailla.
Esimerkiksi Hilda Montin ja Anna Broms hankkivat koulutuksensa useissa eri maissa
1880 ja 1890 -luvuilla.171 Myös sairaanhoitajattaret ja ylihoitajattaret, jotka halusivat
täydennyskoulutusta, suuntasivat ulkomaille. Suosituin opiskelumaa oli luonnollisesti
Englanti, jossa järjestettiin nykyaikaisen hoitotyön koulutusta Nightingale-säätiön
ylläpitämissä kouluissa. Nightingale perusti Lontooseen sairaanhoidon oppilaitoksen
Nightingale Training School for Nursing niillä varoilla, jotka hänen kunniakseen järjestetty kansalaiskeräys oli sodan jälkeen tuottanut.172 Ensimmäinen oppilaitos perustettiin
St. Thomasin sairaalan yhteyteen ja toinen King´s Collegen sairaalaan.173 Pian tämän
jälkeen hänen oppilaitaan pyydettiin perustamaan ympäri Englantia uusia oppilaitoksia.
Professori F. Saltzman lähetti Anna Bromsin puoleksi vuodeksi Tukholmaan ja sen jälkeen Edinburgiin, jossa hän valmistui sairaanhoitajattareksi vuonna 1887. Kotimaahan
palattuaan hän siirtyi ylihoitajattareksi Saltzmanin alaisena.174 Nightingale-säätiön koulussa opiskeli myös vapaaherratar Sophie Mannerheim vuosina 1889–1902.175 Hänen
mukanaan kantautui Nightingale-filosofiaa Suomeen.
Bromsia pyydettiin vuonna 1888 Helsingin Kirurgisen sairaalan ylihoitajattareksi ja
Mannerheimia vuonna 1904 Helsingin Yleisen sairaalan ylihoitajattareksi sekä sairaanhoitajatarkoulutuksen johtajattareksi, jota tehtävää hän hoiti aina kuolemaansa 1928
asti.176 Mannerheim osallistui aktiivisesti hoitotyön kehittämiseen toimimalla puheenjohtajana Sjuksköterskeföreningen i Finland järjestössä sekä kansainvälisen
sairaanhoitajatarliiton, ICN:n, puheenjohtajana vuosina 1922–25.177 Hän vaati myös oppikirjojen julkaisemista, joka aloitettiinkin sairaanhoitajatarliiton kustantamana. Asiasta
huolehtimaan perustettiin Sairaanhoitajatarjärjestöjen oppikirjakomitea vuonna 1934.178
Lähes jokainen Suomen hoitotyön historiassa mainittu henkilö kävi täydentämässä
opintojaan ja kokemuksiaan jossakin eri uransa vaiheessa pääasiassa Saksassa, Englannissa, Tanskassa ja Amerikassa. Diakonissat suuntasivat opintomatkansa Saksaan
Kaiserswerthiin179, jossa Nightingalekin opiskeli vuonna 1850.
Naima Kurvinen lähti Lontooseen vuonna 1902 ja sieltä New Yorkiin, kunnes tuli valituksi Oulun lääninsairaalan ylihoitajattareksi 26.9.1904.180 Hän matkusti vuonna 1914
vielä Hollantiin kahdeksi viikoksi perehtyäkseen sikäläiseen sairaanhoitoon ja sairaaloi-
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hin sekä Berliiniin viideksi viikoksi oppiakseen röntgenhoitoa182. Ellen Nylander opiskeli Lontoon Hospitalissa tutustuen sikäläiseen valmistavan koulun opetukseen vuonna
1906 ja myöhemmin vuonna 1911 Teachers Collegessa, Columbian yliopistossa.183
Mannerheimin oppilas Kyllikki Pohjala lähti aluksi Amerikkaan oppimaan englannin
kieltä ja sairaanhoitajattaren työtä New Yorkin Luterilaiseen Sairaalaan ja kirjoittautui
sitten Columbian yliopistoon terveydenhuollon osastoon valmistuakseen sairaanhoidon
opettajaksi vuonna 1925.184 Tyyne Luoma opiskeli Amerikassa terveyssisareksi 1920luvun alussa ja teki sinne myöhemminkin useita opintomatkoja.185 Enni Voipio puolestaan
kävi täydentämässä sairaanhoitajattaren opintojaan Bedford Collegessa 1930–31 ja teki
opintomatkan vuonna 1929 Ruotsiin ja Tanskaan.186 Tässä on mainittu vain muutamia
niistä lukuisista sairaanhoitajattarista, jotka opiskelivat ulkomailla ja toivat sieltä vaikutteita Suomeen sairaanhoitajattaren työn ja koulutuksen kehittämiseksi.

3.1.3.2 Koulutuksen sisältö herätti keskustelua
Alkuvuosina koulutus oli kirjavaa ja uudistuksia tehtiin alueen tarpeiden ja johtajattaren
aktiivisuuden mukaan. Esimerkiksi valtion maksuttomat kurssit kestivät vuonna 1893
lääninsairaaloissa kolme kuukautta. Niihin ei kuulunut valmistavaa koulutusta, mutta ne
pidentyivät pian jo kuuden kuukauden pituisiksi. Viimeistään vuonna 1918 kaikki lääninsairaalat järjestivät vuoden kestäviä kursseja. Helsingin Kirurgisessa sairaalassa koulutus
aloitettiin puolen vuoden pituisena, mutta sitä laajennettiin 1891 vuoden pituiseksi,
vuonna 1912 kaksivuotiseksi ja vuodesta 1919 se oli jo kolmivuotinen.187 Yhtenäinen
koulutusuudistus huomattiin aikanaan tarpeelliseksi, mutta prosessi osoittautui vaivalloiseksi ja kesti pitkään. Keskustelut aloitettiin jo 1900-luvun alkuvuosina, mutta varsinaisen valmistelutyön aloitti Idmanin komitea188 vuonna 1919.189
Uudistuksen sisällöstä keskusteltiin vilkkaasti niin Sairaanhoitajatarlehdessä, Kipinässä kuin Epionessakin190. Merkittäväksi kysymykseksi nousi muun muassa koulutuksen
pituus ja sen sisällön eriarvoisuus. Kurvinen puolusti yhtenäistä kolmivuotista
ammattiopetusta, joka poistaisi sairaanhoitajattarien eriarvoisuuden työtehtävien ja
palkkauksen suhteen.191 Pohjala vaati puolestaan havaintojensa pohjalta opetuksen
eriyttämistä sairaaloista ja kysyi, saavatko oppilaat käytännöllisen työn ohella todella
opetusta vai ovatko he pelkästään työvoimaa.192 Sen lisäksi hän piti tärkeänä, että
181
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koulutuksessa pohjasivistyksen lähtötaso on pidettävä korkeana; oppilaiksi tulisi hyväksyä vähintään yhtenäiskoulun käyneitä. Voipio taas katsoi kansakoulun yläluokkien
suorittamisen riittävän, mikäli hakijalla on muuten persoonallisia taitoja ja kykyjä sairashoitotyön alalle. 193
Pohjalan käsityksen mukaan oppilaalla on oikeus hyvään kolutukseen, joka antaa pohjan tulevalle työlle, oikeus tietomäärään, joka tyydyttää hänen tiedonjanoaan sekä oikeus
sisäiseen kasvamiseen ja luonteensa kehittämiseen. Nostamalla koulutuksen tasoa ja
pidentämällä opiskeluaikaa sekä eriyttämällä se oppilaitoksissa tapahtuvaksi haluttiin
vaikuttaa opetuksen laatuun ja siten sairaanhoitajattarien ammatillisen työn tasoon.
Koulutusuudistuskeskusteluissa nousi esiin voimakas halu korottaa sairaanhoitajatarkunnan sivistystasoa.
Korkeampi ammattitaso toteaa korkeampaa kulttuuria maassa, se on suuremmaksi
hyödyksi yhteiskunnalle ja myöskin lääketieteen kehitykselle.194
Vedottiin yleisen sivistystason nousuun sekä lääketieteellisen tiedon lisääntymiseen, josta
hyötyisi koko yhteiskunta. Sen katsottiin olevan myös sairashoitotyön laadun nostamisen
edellytys, kuten Voipio ilmaisee asian sairaanhoitajatarlehden artikkelissa:
Mitä enemmän todellista sivistystä, hienostusta ja kehittynyttä älyä
sairaanhoitajatarkuntamme omaa, sitä tuntuvampi tulee sairaanhoidon edistys joka
suhteessa olemaan.195
Sivistystason nostamiseen katsottiin yleisesti päästävän oppilaskasvatuksella, koulutusaikaa pidentämällä, muuttamalla opetuksen sisältöä tarkoituksenmukaisemmaksi ja
opetuksen perustamisella tieteellisen tiedon varaan. Voipio painotti erityisesti tieteellisiin
tuloksiin perustuvan tiedon hyödyntämistä koulutuksessa ja työssä. Näin sairaanhoitajatar
ei työssään ole jatkuvasti riippuvainen lääkärin jokahetkisistä neuvoista ja määräyksistä,
vaan kykenee itsenäiseen päätöksentekoon potilaan siitä kärsimättä.196 Vastuun lisääminen sairaanhoitajattarille helpotti myös lääkärien työtaakkaa.
Koulutusuudistuskeskustelun käydessä kiivaimmillaan Pohjala lainasi amerikkalaisen
tohtorin vetoomusta sairaanhoitajattarien oikeuksista ja puolusti artikkelissaan
sairaanhoitajatarkoulutuksen sivistystason nostamista seuraavasti:
Onko mitään kutsumusta, jossa edesvastuu olisi vielä suurempi kuin sairashoitokutsumuksessa. Onko sairaanhoitajan siksi, että hän palvelee hoitajana, luovuttava itselleen kuuluvista henkisistä perintöoikeuksista. Mitä on siinä työssä sellaista, joka
rajoittaa hänen kykyänsä ja etuoikeuttansa – ajatella. Eikö hänen palveluksensa
edellytä sitä, että hänen on saatava parasta mitä valistus ja kouluutus voi antaa? 197
Lisäksi hän totesi, että sairaanhoitajatar ei voi olla liian koulutettu, liian hyvä tai viisas.
Tiedon lisäksi myös kasvatusmahdollisuudet tuli huomioida. Samoin kuin tiedon
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välittämiseen niin myös sen vastaanottamisen laatuun tuli tehdä parannuksia. Tämä tietäisi muutoksia lisäksi työolosuhteisiin, henkilökunnan määrään, opetusresurssien
lisäämiseen ja opetustason parantamiseen, samoin vapaa-aikaan sekä oppilasvalintaan.
Vasta vuonna 1930 näyttäisi kiinnitettävän ensimmäisen kerran huomiota
lehtikirjoittelussa oppilaiden valintaan, vaikkakin Nightingale asetti aikanaan tiukat,
muun muassa luonteen ominaisuuksiin liittyvät kriteerit.198 Tuolloin julkaistiin sairaanhoitokoulun johtajatar Marian Durellin Kansainvälisessä sairaanhoitajatarkongressissa
pitämä puhe.199 Siinä hän käsitteli oppilasvalinnan uusinta menetelmää, sielutieteellisiä
eli psykologisia kokeita. Vanhojen käytettyjen menetelmien lisäksi niiden avulla voidaan
erottaa ei-toivottavat hakijat toivottavista. Muita menetelmiä olivat mm. kyselykaavakkeet, suosituskirjeet, henkilökohtaiset haastattelut200, lääkärintodistus sekä todistus
pohjasivistystasosta. Näiden perusteella voitiin jo melko kattavasti ja luotettavasti selvittää ne seikat, joita sairaanhoitajattarilta edellytettiin: älyn, kuntoisuuden ja hyvän luonteen yhdistelmää.201
Oppilasaika oli vaativa. Siihen vaikutti paitsi se, että koulutusta annettiin sairaaloiden
yhteydessä, joissa oppilaat toimivat työvoimana, myös monet muut puutteet käytännön
järjestelyissä. Oppilaat joutuivat aloittamaan jo varhain aamulla raskaan työnsä, joka
usein oli siivoustyötä. Matkat olivat pitkiä, omien eväiden varassa oleville ruoka-ajat
olivat epäsäännölliset, terveydenhoito laiminlyöty ja päivän päätteeksi alkoi varsinainen
opiskelu iltaluennoilla ja läksyjen teolla.202 Työpäivät olivat pitkiä, koska oppilaat tekivät
töitä kahdessa vuorossa kuten sairaanhoitajattaretkin.
Vapaa-aikaa sairaanhoitajattarilla nykyajan mittapuun mukaan oli tuskin lainkaan.
Työviikot olivat seitsemänpäiväisiä ja kesäloma kesti kuukauden ja sekin oikeus tuli
harkinnanvaraiseksi vuoden 1911 asetuksen myötä.203 Oppilaiden kesäloma oli kahden
kuukauden pituinen, josta osan oppilas saattoi työskennellä sairaalassa lomittaen vakituista henkilökuntaa. Vapaa-ajan viettoa koskevissa keskusteluissa oli vastakkain kaksi
näkökulmaa: sairaanhoitajattaren moraali eli velvollisuus ja uhrautuminen sekä realistiset
inhimilliset voimavarat, kuten työssä jaksaminen. Oppilaiden vapaa-ajanvieton
kontrolloiminen ei ollut vieras ajatus. Hagan esitti, että koulun johto voisi ohjata oppilaita harrastuksiin, jotka olisivat sivistäviä, henkisiä, yhteiskunnallisesti valveutuneita,
toisin sanoen virkistäisivät niin ruumiillisesti kuin henkisesti.204
Kaiken kaikkiaan ammattikunnan kehittymisen kannalta koulutuskeskusteluissa
rohkaistiin näköpiirin laajentamiseen sekä yksipuolisten ihanteiden luopumiseen, kuten
Venny Snellman totesi artikkelissaan.205 Sairaanhoitajatar ei toimi yhteiskunnan kysymysten ulkopuolella, vaan nimenomaan niiden sisällä. Tämän vuoksi yhteiskunnan
muuttuminen heijastui myös sairaanhoitajattaren työhön, ja näihin muutoksiin piti pystyä
vastaamaan. Hän toi esiin sairaanhoitajatarliiton luentopäivillä puheessaan sen, että sai198
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raala ei ole enää erillinen muusta terveyshuoltotyöstä, vaan sekin osallistuu
yhteiskunnalliseen työhön kotien ja niiden elinten kanssa, jotka lähettävät sinne potilaita
ja jonne potilaat siirtyvät sairaalasta. Hän toivoi myös opiskelijoiden ymmärtävän
koulutuksensa aikana ne olosuhteet, mistä potilaat tulevat ja minne menevät, jotta he
myös oppisivat ajattelemaan potilasta ihmisenä, joka kuuluu jonnekin. Näin he sisäistäisivät myös yhteiskunnallisen näkemyksen sairaanhoitajattaren työssä.
Laajenevasta näköpiiristä oli osoituksena Durchmanin esitys työjaon uudelleen
järjestämisestä potilaslähtöisesti eikä tehtäväkeskeisesti eli siten, että oppilaat hoitaisivat
yhtä potilasta kerrallaan eivätkä toimisi määrättyjen tehtävien mukaan. Lisäksi potilaskertomusten kehittäminen asiallisen ja täsmällisen tiedon välittämisen keinoksi oli varsin
uusi ehdotus.206
Koulutukseen ehdotettiin sisällytettävän opetusta, joka kehittäisi oppilaan taiteellisia,
kirjallisia ja sosiaalisia taipumuksia. Sisar Pierren mukaan nämä taidot antaisivat sairaanhoitajattarelle valmiuksia vastaamaan potilaan siveelliseen ja sielulliseen hätään.207
Aktiivinen keskustelu koulutuskysymysten ympärillä jäsensi ja selkiytti sairaanhoitajatarkunnan tehtävää, velvollisuuksia ja toimintaedellytyksiä sekä konkretisoi kehittämistä
vaativia kohteita. Vaikka lakiuudistus (1929) ei tyydyttänytkään kaikkia osapuolia, se jätti
jälkeensä uuden kehittämisen siemenen tuleville vuosille ja tulevien komiteoiden
työskentelyyn.

3.2 Hoitamisen, hoitotyön ja hoitoetiikan tarkastelua Suomessa
vuosina 1903–1938 ilmestyneiden hoitotyön julkaisujen valossa
Sairaanhoitajattaren työ selkiytyi kansainvälisen tiedonvaihdon sekä kotimaisen koulutuksen kehittyessä selkeäksi ammattikunnaksi. Enää sairaanhoitajattaret eivät olleet
kouluttamattomia ”kansannaisia”, ”parantajia”, ”sairastuvan hoitajattaria”, ”vaalijattaria”,
”sairasten holhoojia” tai ”lasarettspigor”208, mitä nimitystä heistä käytettiinkään. Heillä
oli selkeästi määritelty tehtäväkuva velvollisuuksineen ja ihanteineen. Heillä oli myös
laaja kansainvälinen yhteistyöverkosto, jossa uudet vaikutteet kulkivat esteettä puolin ja
toisin. Kansainvälisyys, uutteruus ja kehittymisen tahto näkyivät hoitotyötä käsittelevissä
julkaisuissa. Tässä kappaleessa tarkastellaan sitä, miten niissä kuvataan hoitamista, hoitotyötä ja hoitoetiikkaa.
Aineistossa esiintyvät keskeiset käsitteet, sairashoitotyö, sairaanhoitajatar, sairaanhoitajataretiketti, sairashuone, kävivät ajan myötä läpi sisällöllisen muutoksen sairaskeskeisestä ajattelusta terveyskeskeiseen suuntaan. Nykyään vastaavat käsitteet ovat
sairaanhoitaja/terveydenhoitaja, hoitotyö, hoitotyön etiikka eli hoitoetiikka sekä potilashuone. Tar-loppu substantiivin perässä viittasi naisten suorittamaan työhön. Vielä vuoden 1945 komiteanmietinnössä käytettiin sairaanhoitajatarnimitystä.209 Hoivaamista,
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toisista ihmisistä huolehtimista, on kautta aikojen pidetty naisille kuuluvana työnä.210 Sen
sijaan sodissa oli enemmän tapana käyttää lääkärien apuna sotilaiden hoitamisessa nuoria
poikia tai eläkeikäisiä miehiä, kuten Krimin sodan alkuvaiheessa.211

3.2.1 Hoitotyön lähtökohdista
3.2.1.1 Sairashoitotyö ja sairaanhoitajatar
Sairashoitotyötä kuvataan oppikirjoissa laajaksi, monipuoliseksi ja vastuulliseksi naisten
suorittamaksi työksi. Nightingale luonnehti sitä itsenäiseksi työksi, jossa painottui
ympäristön järjestäminen sellaiseksi, että se teki hoitamisen mahdolliseksi. Se ei siis
koostunut pelkästään hoitotoimenpiteistä, joita sairaanhoitajatar suoritti lääkärin ohjeiden
mukaisesti ja valvonnan alaisena.212
Mannerheim kuvasi sairashoitotyötä ruumiilliseksi työksi, joka edellytti tekijältään hyvää fyysistä terveyttä, ja luetteli teoksessaan yksityiskohtaisia ohjeita sairaanhoitajattarelle, miten hänen tuli toimia ja miten ei. Hän myös selvitti, kuten Nightingalekin, mitä
luonteen ominaisuuksia hoitajattarelta edellytettiin.213 Voipion toimittamasta oppikirjasta
voi havaita jo sen, että sairashoitotyö oli seitsemässä vuosikymmenessä kehittynyt
omaksi ammatikseen, jolla oli selkeät päämäärät ja tavoitteet sekä valikoitunut ja
erikoistunut tehtäväalueensa. Hän mainitsi kolme tehtäväalaa, joista sairashoitotyö koostui ja jotka kuuluivat sairaanhoitajattarien vastuulle: lievittävä hoito, parantava hoito ja
yleinen terveydenhoito eli ehkäisevä hoito.214 Vastaavia tehtäväalueita voi löytää myös
Nightingalen ja Mannerheiminkin teoksista, mutta ei näin selkeästi jäsenneltyinä.
Estrid Rodhe painottaa teoksessaan, että sairashoitotyö on kutsumus, johon liittyy henkilökohtaisia ominaisuuksia.215 Sen ”lähde” kumpuaa kärsivään lähimmäiseen kohdistuneesta kristillisestä rakkaudesta, joka vaikuttaa sairaanhoitajattareen hehkuvan tulen
tavoin. Ylevän ja naisellisen tehtävän lisäksi siihen liittyy paljon raskasta, ruumiillista
työtä, ”grofarbetet”216, jota ilman läheinen suhde potilaisiin jäisi muodostumatta sekä
tekisi työstä mielenkiinnottoman ja pintapuolisen. Kutsumuksellinen suhde työhön asettaa sairaanhoitajattarelle vaatimuksia, joista hän mainitsee epäitsekkyyden, kieltäymyksen, uskollisuuden, totuudenrakkauden ja rehellisyyden, kestävyyden ja kypsyyden.
Teoksessaan Rodhe kuvaa sairaanhoitajattaren suhdetta myös laitokseen tai sairaalaan,
missä hän työskentelee, lääkäriin, toisiin hoitajattariin sekä potilaisiin.
Lehtiartikkeleissa sekä elämäkerroissa kuvattiin sairashoitotyötä arkisella tasolla ja
lehdissä varsinkin sen mukaan, mikä asia oli ajankohtaisesti esillä sairaanhoitajatarkunnassa tai yhteiskunnassa. Niistä voi kirjeiden ja artikkeleiden välityksellä saada kuvan
myös yksilöiden tunteista ja kokemuksista eri tapahtumissa. Koulutukseen liittyvät asiat
210

Qvarsell 1996, 115.
Tuulio 1937, 86, 91–95, 97.
212
Nightingale 1938, passim.
213
Mannerheim 1921, passim.
214
Voipio 1936, 7.
215
Rodhe 1912, 3–4.
216
Rodhe 1912, 8. Suomenkielisessä laitoksessa (Rodhe 1929, 13) käännetty karkeistyöksi.
211

61
puhuttivat pitkään ja nostattivat kuohuntaa asiaa seuranneiden keskuudessa. Suomen
itsenäisyyden jälkeinen kansalaissota, jossa sairaanhoitajatarkunta teki yhteistyötä
suojeluskunnan kanssa, vaikutti mielialoihin sekä taloudellisiin edellytyksiin kehittää
sairashoitotyötä. Sota hidasti mm. koulutuskysymyksen etenemistä ja ainainen resurssipula, pula hoitajattarista sekä tarvikkeista, esti sairaanhoitajattaria tekemästä kaikkea sitä,
mitä he havaitsivat todellisen avun tarpeen vaativan.
Kirurgiseen sairashoitotyöhön Mannerheim katsoi kuuluvan potilaan valmistamisen
toimenpiteeseen, hänen elintoiminnoistaan huolehtimisen toimenpiteen aikana ja sen
jälkeen sekä lääkärin avustamisen leikkauksessa. Hän edellyttikin leikkaussalin
hoitajattarelta, että ”hänen pikku osansa yhteisessä työssä” vaati erityisesti tiettyjä piirteitä: tarkkuutta, tottelevaisuutta, tietoisuutta vastuusta, ankaraa aseptiikan noudattamista,
kuria, hiljaisuutta toimenpiteen aikana sekä oman paikan tiedostamista. Hoitajatar ei
saanut olla kenenkään tiellä, ja hän huolehti kokonaisuudessaan potilaan hyvinvoinnista
toimenpiteen aikana, kuten hyvästä asennosta sekä siitä, että kaikki kävisi toimenpiteessä
nopeasti ja täsmällisesti.217 Sairaanhoitajatarkoulutuksen tarpeellisuus ja sen aloittamisen
tärkeys korostuikin tohtori Saltzmanin havainnoista, kuinka tärkeää leikkauksen
onnistumisen kannalta oli se, että potilas valmisteltiin huolellisesti ja hoidettiin hyvin
aina toipumiseensa saakka.218
Sairaanhoitajattaren tehtävänä oli huolehtia potilaan yleishoidosta eli ruumiillisesta ja
henkisestä hyvinvoinnista. Sairashoitotyö tarkoitti myös ympäristöstä huolehtimista,
johon kuului ilman laatu, vetoisuus, lämpö, välineiden, kalusteiden ja huoneiden
käytännöllisyys, ehdoton järjestys ja puhtaus. Näistä sairaanhoitajattaret vastasivat yksistään oppilaittensa kanssa. Siivoustyö oli pääasiassa oppilaiden vastuulla, ja se suoritettiin
pikkutarkasti ja säännöllisesti.219 Sairashoitotyöhön kuului kaikki se työ, joka liittyi potilaan päivittäisiin tarpeisiin, kuten ruokailusta huolehtimisesta (sairasruoan valmistaminen
ja sen terveydellisyydestä huolehtiminen) aina potilaan mielialan kohottamiseen. Sairaanhoitajattaren tehtävät eivät päättyneet edes potilaan kuoltuakaan, vaan hän vastasi myös
vainajan ”valmistamisesta viimeiselle matkalle”, tuki omaisia heidän surussaan sekä
huolehti myös siitä, että vainajia kohdeltiin inhimillisesti.220
Ammatillista sairashoitotyötä toteutti siis koulutettu sairaanhoitajatar. Ero
”lääkitsemistoimenpiteitä harrastaviin naisiin”221, joita pidettiin harmillisina puoskareina
ja jotka heikensivät ammatillisesti toimivien sairaanhoitajattarien työn arvostusta, haluttiin pitää selkeänä koulutuksen ja tiettyjen vaatimusten avulla. Hän oli käytännöllisiä
taitoja omaava nainen, jolla oli hyvä terveys ja sopiva luonne, ”raitis, rehellinen, hurskas
ja altis nainen”222, kuten Nightingale luonnehti, tai Mannerheimin mukaan: nainen, jolla
on ”sekä järkeä että sydäntä”223.
Terveydentilasta Mannerheim totesi, ettei sairaanhoitajattarella saanut olla ”heikot
keuhkot, sydänvikaa, pahoja suonikohjuja, raskas mielenlaatu eikä näössä tai kuulossa
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224.

vikaa”
Terveyden vaalimiseen heitä ohjattiin jo oppilasaikana. Ulkona liikkuminen
vapaa-aikana, puhtaudesta huolehtiminen, terveelliset ja kohtuulliset ateriat sekä riittävä
lepo edistivät hyvinvointia ja antoivat voimia vaativaan työhön. Nukkuminen ikkuna auki
kuin myös lämpimät kylvyt ennen pukeutumista olivat hyväksi terveydelle. Iloisuutta ja
elämänhalua saattoi pitää yllä sivistävien ja sopivien harrastusten parissa.225 Vaikka työ
vaati kurinalaisuutta, tehokkuutta ja korkeaa moraalia, edellytettiin sairaanhoitajattarelta
samalla kertaa myös herkkyyttä ja hienotunteisuutta naisena. Tämä kävi ilmi jo
Nightingalen ja Mannerheimin teoksissa.
Sairashoitotyöhön liitettiin myös naiseuden olemus. Ymmärtävä suhtautuminen
potilaisiin ja heidän omaisiinsa, potilaan hellävarainen kohteleminen, rakastettavuus,
hienotunteisuus, avoimuus ja hellyys ilmensivät naiseutta työssä. Rodhe mainitsi muun
muassa, että oikea naisellisuus ilmensi erikoista hoivaamisen ja vaalimisen taitoa.226
Kurvinen näki sairaanhoitajattaret osallisina ”suuressa naisasiatyössä”227, jossa heidän
tehtävänään oli osoittaa naisille elämän tarkoitus ja tukea heitä heille annetussa tehtävässä. Siihen kuului lasten ja nuorten hoitamis- ja kasvatusvastuu niin kotona kuin kouluissa, minkä vaikutukset hän kuvasi niin terveydellisiksi, moraalisiksi kuin
sivistyksellisiksikin:
...naisella on suuret mahdollisuudet johtaa heitä kaikkeen hyvään. Pois itsekkyydestä, työhön toisten eteen, työhön kansamme kulttuurin kohottamiseksi ja edistämään sitä ajatusvirtaa, joka pyrkii sivistystä jakamaan kansalle. Vaan tiedon ja
sivistyksen onnistuminen voi todella tehdä kansastamme lujan voimakkaan kansan.228

3.2.1.2 Sairaanhoitajatar työssään
Sairaanhoitajattaret jaettiin ammatillisen uran alkuvuosikymmeninä aina vuoden 1929
koulutusuudistukseen asti vanhempiin ja nuorempiin sairaanhoitajattariin.229 Vanhemmat
sairaanhoitajattaret saivat koulutuksensa Helsingin yliopistosairaaloissa ja heidän pohjakoulusivistyksensä oli korkeampi kuin nuoremmilla, jotka suorittivat sairaanhoidon kurssinsa lääninsairaaloissa lyhyemmässä ajassa ja usein kansakoulupohjalta.230 Edelliset
sijoittuivat sairaanhoitajattariksi, osastonhoitajattariksi tai ylihoitajattariksi sairaaloihin
kun taas jälkimmäiset sijoittuivat kiertäviksi sairaanhoitajattariksi maaseudulle, kuntien
sairastupiin, koteihin, tuberkuloosiparantoloihin, mielisairaaloihin, lepokoteihin, lastenja vanhainkoteihin, kuntien köyhäintaloihin, vaivaistaloihin tai lastenseimiin.231
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Kurvisen mukaan kiertävä hoitaja joutui maaseudulla taistelemaan kansan ”tyhmyyttä
ja taikauskoa” sekä ennakkoluuloja vastaan.232 Hän kohtasi myös todellista kansan köyhyyttä ja kurjuutta, kuten erään hoitajattaren kirjeestä Suomussalmelta Kipinä -lehdessä
käy ilmi.233 Yksityiset sairaanhoitajattaret eivät päässeet sen helpommalla. He joutuivat
usein hoitamaan hyvin heikkokuntoisia ja kuolevia potilaita, tekemään kodin raskaita
askareita, syömään heikkolaatuista talon tarjoamaa ruokaa, elämään raittiin ilman ja
puhtauden puutteessa sekä tyytymään epäsäännöllisiin tuloihin.234
Sairaanhoitajattaren työ saattoi olla epäkiitollista ja vaarallistakin. Eräässä Oulussa
valmistuneen sairaanhoitajattaren kirjeessä kuvataan ensimmäisiä työpäiviä Mäntyharjulla seuraavasti:
Tuntui tavattoman oudolta ryhtyä työhön laitoksessa, jossa vallitsee epäjärjestys ja
likaisuus, sen lisäksi syöpäläisiä tavallisen paljon ja monta eri lajia. Talo on isonlainen. Hoidokkaita on nykyisin 25. Miespuolisia mielisairaita on 15, naisia 10. Eräs
mielisairas aikoi minut jo tappaa 3na työpäivänäni, vaan ei onnistunut aikeessaan.
Heti taloon tultuani tunsin suurta vastenmielisyyttä ryhtyäkö työhön ollenkaan.
Kun tunnen etten jaksaisi näin suuren joukon kanssa, sanoin jo itseni irti tästä toimesta.235
Iin Haminasta kirjoittaneen vastavalmistuneen sairaanhoitajattaren kokemuksista näkee,
kuinka monipuolista, vaativaa ja vastuullista työ oli ja kuinka vaikeita ratkaisuja yksinään
työskentelevät joutuivat tekemään:
Eilen kävin erään 3 viikon vanhan lapsen luona, jonka jalka oli ajettunut polven ja
nilkan väli, punotus vaaleni vähän pallean yläpuolelta, että päättelin ei sen ruusua
olevan, oliko mahtanut olla luumätää, enhän voinut käsittää. Käskin tietysti Tohtoria hakea, vaan eivät sanoneet uskaltavansa, jos tohtori katkaisisi jalan… Tarttuvat
taudit ovat loppumaan päin, lavantauti on kokonaan loppunut ja ei ole uusia tulirokkotapauksia ilmennyt nykyään. Kaksi on vielä jotka liekeltevät, ovat saaneet
munuaistaudin ja käyn antamassa kuumia kylpyjä joka toinen päivä. Täällä oli
kaksi niin kovaa tulirokkotapausta, että kuolivat, toinen sairasti vaan yhden
vuorokauden ja toinen kaksi. Kuume oli kova, oksentivat ja vatsa vetelä, eikä
vuotanut punaa ollenkaan.236
Kyllikki Pohjala kuvaa muistelmassaan omia kokemuksiaan ambulanssin hoitajattarena
niin Suomen kansalaissodassa kuin Virossakin. Hän kärsi vuosien 1918 ja 1919 sodan
aikana syöpäläisistä ja paleltumavammoista. Hän joutui 8 vuorokautta kestävään taisteluun, ei pystynyt peseytymään tai vaihtamaan vaatteitaan ja sairastui itsekin espanjantautiin. Kiertävän sairaanhoitajattaren työstä merkittävin muisto oli espanjantautiepidemia, joka aiheutti sairaskäyntejä tauotta. Eräässä perheessä hän vietti jouluyönsä valvoen

232

Kurvinen, ”Vähän kiertävän sairaanhoitajan työstä.”. Ki n:o 6 1915; Kansansivistystyön merkityksestä ja
tehtävästä kirjoittaa lisäksi Snellman, ”Työhön kansanterveyden kohottamiseksi.”. (art.) PJ 1925, 22–24.
233
Ojala, ”Kirje Suomussalmelta.”. (kirje) Ki n:o 10 1918. Sairaanhoitajatar Anni Ojala kertoo seuraavasti:
”pöydällä oli yksi leipä, joka oli valmistettu siten, että oli pantu olkia, pettua ja pikkusen oikeita jauhoja. Maistoin sitä leipää, se oli katkeran makuista.”
234
Kurvinen, ”Vähän kiertävän sairaanhoitajan työstä.”. Ki n:o 6 1915.
235
Sn., ”Kirjeosasto.”. (kirje) Ki n:o 2 1917.
236
Östman, ”Kirje työmaalta.”. (kirje) Ki n:o 2 1917.

64
perheen vakavasti sairaan lapsen luona äidin hoitaessa muita hinkuyskää sairastavia lapsiaan. Hän kertoi kokemuksestaan seuraavasti:
Äiti yritti levätä vähän ja kehotinkin häntä siihen, mutta vähintäin joka viiden
minuutin kuluttua hän kuitenkin aina nousi ylös auttamaan jotakin hinkuyskässä
takovaa lasta. Tätä katselin koko jouluyön ja kun aamulla lähdin mökistä seuraavaan paikkaan, tuntui minusta kuin olisin viettänyt yön ”enkelien parissa”. Sellaiselta minusta tuntui, kun seurasin tätä äidin työtä läpi yön ja tämä oli vain yksi yö.
Tätä oli jatkunut vähintäin kaksi viikkoa. Sama alistuvaisuus, sama rakkaus sairaitten lasten auttamiseksi. Ja lisäksi oli lypsettävä lehmä ja perhe ruokittava ja joulun
iloakin piti tuoda kotiin.237
Monet muutkin kuvaukset havainnollistavat 1900-luvun alun sairaanhoitajattarien vaikeita työolosuhteita, kun he toimivat lähes ainoina ihmisten hoidon ja huolenpidon
vastuunkantajina sekä terveyden valistajina. Lääkäri saattoi kiertää pitäjällä kerran
kuussa. Varsinkin maaseudulla olosuhteet vaikuttivat epäinhimillisiltä. Matkat piti taittaa
hiihtäen, patikoiden, pyörällä, porokyydillä – harvoin pääsi auton kyytiin – ja apua tultiin
hakemaan usein liian myöhään.238
Alina Hirstiö239 kuvaa sairaanhoitajattaren arkipäivän työtä Oulun lääninsairaalassa.
Se alkoi aamulla kello seitsemän ja päättyi illalla puoli kahdeksan, ”jos päättyi” eli mikäli
ei uusia potilaita tai päivystysleikkauksia ilmaantunut. Aamutyöt alkoivat potilaiden
kylvettämisellä. Vuodepotilaat eli ”makaavat potilaat” pestiin vuoteessa vedellä ja
saippualla, kuivauksen jälkeen iholle levitettiin talkkia. Liikkuvat saivat ammekylvyn.
Vuoteet olivat olkitäytteisiä, joten ne piti joka aamu kääntää ja suoristaa, minkä ajan
potilas makasi paareilla. Ylimääräisiä potilaita oli osastoilla aina, joten työ oli raskasta ja
vei runsaasti aikaa. Päivän aikana suoritettiin hoitotoimenpiteitä, huolehdittiin potilaiden
ravitsemuksesta ja viihtymisestä sairaalassa.
Aineistosta esiin tulleiden tietojen mukaan näyttäisi siltä, että hoitotarvikkeiden ja
lääkkeiden jatkuva pula ei ollut vastoinkäymisistä ainoa, vaan hoitajattarien piti taistella
myös kansan tietämättömyyttä ja ennakkoluuloja vastaan. Kylän ”puoskari” saattoi pilata
hyvin alkaneen toipumisen ja paranemisprosessin. Joskus taas rahan puute oli esteenä
oikean hoidon saamisessa. Sairaanhoitajattaren työ oli paitsi sairaiden hoitamista sairaaloissa, muissa hoitolaitoksissa ja potilaiden kodeissa, myös yhteiskunnallista työtä, joka
sisälsi valistustyötä, neuvontaa, tavallisia arkipäivän askareita, lastenhoidon ohjaamista,
dieettiruoan valmistamista ja opettamista, siivoustyötä ja arkipäivän ongelmien ratkomista. Ei ihme, että teoreettisen tiedon hallinnan lisäksi heiltä edellytettiin käytännöllisiä
taitoja sekä korkeaa työmoraalia.
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3.2.1.3 Sairaanhoitajattaren asema ja oikeudet
Ainakin Kurvisen toimittamasta Kipinästä on havaittavissa sen ilmestymisvuosina 1915–
1919 piirteitä siitä, että hoitajattaret alkoivat vaatia oikeuksia luonteeltaan raskaaseen ja
vastuulliseen työhön. Kirjoitussävy muuttui Kurvisella sairaanhoitajattaren työn ideaalisesta, eetillisen luonteen kuvauksesta karumpaan realismin kuvaamiseen ja naisen aseman oikeudenmukaisiin vaatimuksiin. Hän puuttui sairaanhoitajattarien huonoihin työ- ja
vapaa-ajan olosuhteisiin, koulutuksen, palkkauksen ja eläkejärjestelyjen epäkohtiin sekä
yleensä naisten, varsinkin maaseudulla asuvien, heikkoon asemaan.240 Erityisesti häntä
näytti harmittavan miesten välinpitämätön asenne sekä se, että naisilla oli heikot
mahdollisuudet päästä senaattiin tai lääkintöhallitukseen, joissa sairaanhoitajattarienkin
kannalta tärkeitä päätöksiä tehtiin. 241
Kaikki vaatimuksensa hän perusteli ihmisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen vedoten ja
jaksoi pettymyksen ilmauksistaan huolimatta olla toiveikas asioiden edistymisen puolesta. Tästä osoituksena oli hänen aktiivinen järjestötoimintatyönsä. Hän oli mukana
koulutusuudistuskomiteassa sekä Oulun taistelussa tuhoutuneen oppilaskodin
uudelleenperustamistyössä. Lisäksi hän perusti monien muiden töiden ohessa Oma Koti
-rahaston eläkkeellä olevien hoitajattarien asuntolan hyväksi.242
Vaatimusta kahdeksantuntisesta työpäivästä voidaan pitää koulutuskysymysten lisäksi
keskustelun avauksena sairaanhoitajatarkunnan oikeuksien peräämisestä. Naima
Kurvinen otti osaa keskusteluun Kipinä-lehdessä ja ehdotti kolmessa vuorossa tehtävän
työn järjestämistä siten, että aamuvuoro kestäisi kello 6–15, iltavuoro 14–23 ja yövuoro
22–6: ”Sangen toivottavaa on, että herrat lääkärit asettuvat suosiollisesti puolustamaan
tätä suunniteltua muutosta.”243
Sairaanhoitajatarlehdessä jatkettiin keskustelua kahdeksantuntisesta työpäivästä vuosina 1927 (maaliskuun numero) ja 1928 (maaliskuun numero). Dagens Nyheterin toimittaja totesi Tukholmassa järjestetyssä Sairaanhoitajatarkongressissa ruotsalaisten edustajien vetoavan moraaliin, joka sitoo hoitajattaria: ”teollisuuteen sopivaa työajan
lainsäädäntöä ei koskaan voida sovittaa sairaanhoitoon. Tämänkaltaiselle kutsumukselle
on uhrattava jotain levosta ja loma-ajoista.”244 Muut edustajat eivät tukeneet ruotsalaisten
esittämää näkemystä. Näistä kommenteista voi päätellä, että sairaanhoitajatarkunnassa oli
kahdenlaisia mielipiteitä asiasta. Sairaanhoitajattarien kahdeksantuntinen työvuoro toteutui vasta vuosikymmeniä myöhemmin, vuonna 1947.245
Sairaanhoitajattarien huono palkkaus nousi keskustelun aiheeksi aika ajoin. Vuoden
1918 Kipinässä Kurvinen246 kritisoi katkeraan sävyyn palkankorotusta, jossa hoitajattaria
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oli kohdeltu epäoikeudenmukaisesti: yhteisesti laaditussa anomuksessa senaattiin
myönnettiin pelkästään vartijoille korotusta ja vielä enemmän kuin anomuksessa pyydettiin, kun sairaanhoitajattaret jäivät korotusta paitsi. Kirjoittipa hän epäilevänsä erään
huhun totuutta, jonka mukaan vapaaherratar Mannerheimkin olisi vastustanut
sairaanhoitajattarien palkankorotusta, kun se oli senaatissa esillä.247 Sairaanhoitajatarliitto
ja sen paikallisyhdistykset perustettiinkin valvomaan sairaanhoitajattarien etuja myös
palkkausasioissa.
Tallberg toteaa artikkelissaan, jossa hän käsittelee maallisen sairaanhoitajatarkoulutuksen ensimmäistä 25 vuotta Suomessa, etteivät sairaanhoitajattaret yleensä valittaneet
olosuhteistaan.248 Heidän odotettiin hakeutuvan alalle kutsumuksesta, kuten diakonissat
aikoinaan, ei elannon hankkimisen vuoksi. He saattoivat nähdä jopa nälkää. Naisten
palkattomalla työllä oli pitkät perinteet, joka vaikutti osaltaan siihen, että
sairaanhoitajattarienkin palkkaus oli kehno.249 Naisten työ ansion hankkimisen vuoksi
katsottiin jopa häpeäksi aikakautena, jolloin suvun miehillä oli naisten elättämisestä vastuu.250 Myös Nightingale sai osakseen tämän vuoksi vastustusta perheensä jäseniltä,
vaikka todelliset ja vaikutusvaltaiset vastustajat löytyivät lääkärikunnasta, jotka eivät
voineet sallia sairaanhoitajattarien tiedon lisäämistä. Myös Suomessa törmättiin
samanlaiseen vastarintaan koulutuksen kehittämiskysymyksissä.251
Yhteisesti koetut epäoikeudenmukaisuudet lisäsivät yhtenäisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Sen osoittivat yhdistyksiin kuuluminen, yhteiset julkaisut, useat hankitut
vapaa-ajan viettopaikat, ehdotukset Sisar-nimen käyttöön ottamisesta sekä aktiivinen
yhteistoiminta kokouksissa, iltamissa, myyjäisissä ja käsityöilloissa. Sanoittipa Koskenniemi Sisarpiirin laulunkin, jolla nostatettiin aina kokoontuessa yhteishenkeä.252

3.2.1.4 Sairaanhoitajattaren suhde lääkäriin
Sairaanhoitajattarille korostettiin heti oppilasajoista lähtien sitä, että hänen tuli olla lääkärille alamainen ja toimia kyseenalaistamatta hänen antamiaan määräyksiä. Vaikka
Nightingale painottikin hoitajattaren toiminnan itsenäisyyttä, joka perustui harkittuun
maalaisjärkeen ja tietoon, hän totesi hyvän sairaanhoitajattaren ominaisuuksiin kuuluvan
kuuliaisuuden lääkäriä kohtaan. Totteleminen sinänsä oli hyödytöntä, jonka vuoksi hän
korostikin terveen järjen käyttöä lääkärin antamien määräysten toteuttamisen lisäksi.253
Mannerheim totesikin ykskantaan, että:
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Hoitajatar ei saa koskaan unohtaa olevansa lääkärin käskynalainen, eikä saa arvostella hänen antamiaan määräyksiään.254
Oppineemman kunnioittaminen kuului tuon ajan hyviin tapoihin. Mikäli lääkäri astui
huoneeseen, oli sairaanhoitajattaren noustava seisomaan sekä vastattava hänen kysymyksiinsä seisten. Oppilas ei saanut puhutella lääkäriä lainkaan, mikäli kokeneempi hoitajatar
oli samassa tilassa. Kysymys tuli esittää hoitajattarelle, joka harkitsi, oliko tarpeellista
esittää kysymys lääkärille. Yleensäkään lääkäriä ei saanut rasittaa turhilla ”jaaritteluilla”.
Asia oli aina esitettävä täsmällisesti, vastattava siihen, mitä kysyttiin, eikä hoitajatar
saanut ilman lääkärin lupaa lääkitä tai hieroa potilasta. Oppilaita ohjattiin, ettei lääkäri
ollut kiinnostunut hoitajattaren mielipiteestä tai käsityksestä, millainen vointi potilaalla
oli, vaan täsmällisestä raportista. Nähtiin, että sairaanhoitajattaresta oli lääkärille ”hyötyä” vain, mikäli hänellä oli ”kykyä tehdä älykkäitä huomioita sairaassa esiintyvistä taudin oireista” 255.
Voipio perusteli lääkärin ja sairaanhoitajattaren erityislaatuisen suhteen johtuvan siitä,
että lääkärin koulutus kesti 8–10 vuotta, kun hoitajattarella se oli 3 vuotta kestävä. Lääkärillä oli tietopohjansa vuoksi suurempi vastuu potilaasta ja hänen hoidostaan. Tämän
vuoksi sairaanhoitajattaren oli noudatettava lääkärin antamia ohjeita ja toimittava ”lääkärin suoranaisen johdon alaisena”256. Hän ei esittänyt asiaa ehdottomana vaatimuksena
eikä korostanut sinänsä tottelemista ja kunnioittamista, vaan tarkasteli asiaa työnjaon
näkökulmasta. Sairaanhoitajattaren tietopohja oikeutti ja velvoitti toimimaan nimenomaan hänen omalla tärkeällä vastuualueellaan, potilaan päivittäisen huolenpidon ja
hoidon alueella. Voipio lainasi teoksessaan tohtori F. Saltzmanin toteamusta, jonka mukaan nykyinen sairaanhoitajatar oli lääkärien hyvä ja taitava työtoveri.257 Toimivaltuuksien ylittäminen oli rikos. Näin haluttiin estää omavaltainen lääkitseminen ja ammattilaisten keskuudessa halveksittu puoskarointi eli vahingolliset kansanparannuskeinot. Tämä
estettiin myös riittävillä lääketieteellisillä tiedoilla.
Kurvinen esitti kärkevää kritiikkiä lääkärien suhtautumisesta sairaanhoitajattariin. Yhdessä artikkelissa hän toivoi lääkärien edistävän heitä maaseudulla avustavien ja siellä
työskentelevien sairaanhoitajattarien palkkauksen korottamista.258 Toinen käsitteli
sairaanhoitajattarien taipumusta alistua työnorjiksi miesten ja lääkärien toivomusten
mukaisesti ilman asianmukaista korvausta työstä.259
Aineistossa tuli esiin sairaanhoitajattarien alamainen suhde lääkäreihin. Sen ei silti uskottu heikentävän sairaanhoitajattarien itsenäistä työtä tai työn arvostusta lääkärikunnassa. Päinvastoin lääkärit saattoivat tuoda julki sen, että taitava ja asiansa hallitseva
sairaanhoitajatar oli lääkärin arvokas työpari260, vaikka toisenlaisia kokemuksia tuli myös
esiin261. Tosin työn arvostus näyttäisi rakentuneen yhteistyötaidosta eikä alamaisuus aina
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tarkoittanut nöyristelyä, vaan kuului osaltaan tuon ajan hyviin tapoihin, korkeammin
kouluttautuneen ihmisen kunnioittamiseen.
Kysymystä sairaanhoitajattarien ja lääkärien suhteesta tarkasteltiin usein
sairaanhoitajattarien etiikan näkökulmasta, jossa perättiin lojaalisuutta lääkärikuntaa
kohtaan.262 Olihan molemmilla ammattikunnilla yhteinen päämäärä, potilaan tautien
parantaminen ja ehkäiseminen sekä terveyden edistäminen. Potilaan hyvinvointi ajoi
omien etujen tavoittelemisen edelle. Työmuodot olivat erilaiset, mutta kumpikaan ei
tullut yksin toimeen. Lääkärillä oli tehtävänsä ja hoitajalla omansa, kuten Rodhe totesi.
Hänen mukaansa kuriin perustuva molemminpuolinen kunnioitus ja luottamus estäisivät
”myrkkytaimen” vertaisen lääkärin ja sairaanhoitajattaren välisen ”hakkailun”:
Ömsesidig aktning och ömsesidigt förtroende, grundadt pä disciplin, utgör, efter
hvad jag kan förstå, den enda grundval, på hvilken ett godt samarbete mellan läkare
och sköterska kan åstadkommas.263
Eräässä etiikkaa käsittelevässä artikkelissa todettiin sairaanhoitajattarien asenteesta
perusteluineen seuraavasti:
Sairaanhoitajatar kunnioittakoon lääkäriä henkilönä, joka on lain ja ammattikuntansa edessä vastuussa potilaan lääkityksestä ja kirurgisesta hoidosta.
Sairaanhoitajatar pyrkiköön hoidossaan sellaiseen älykkyyteen ja taitoon, että häntä
katsotaan lääkärin työtoveriksi sairaanhoidon ja terveydenhuollon kentällä. 264
Sairaanhoitajattaren tuli ansaita lääkärikunnan kunnioitus osoittamalla pätevyytensä.
Hänen työtaitonsa mitattiin sillä, oliko hänestä hyötyä lääkäreille ja kykenikö hän
yhteistyöhön heidän kanssaan.
Professori Pirguet´n Geneven kongressissa pitämä puhe tukee käsitystä, että lääkärikunta arvosti sairaanhoitajatarammattikunnan osaamista. Hän kehotti sairaanhoitajattaria
kehittämään itseään ja työtään, kylläkin lääkärikunnan omaksuman tyylin mukaisesti,
esittämällä, että hoitajattarilla tulisi olla hyvät tiedot anatomiassa ja fysiologiassa sekä
sen lisäksi heidän tulisi tietää sairauksien syyt ja niiden vaikutukset elimistöön. Hän
myös rohkaisi tieteelliseen työskentelyyn ja julkaisujen kirjoittamiseen omiin
aikakausilehtiin sekä itsenäiseen työskentelyyn, toisin sanoen ajattelemaan ja arvostelemaan itsenäisesti.265
Arvostuksen puute, jota aineistossa esiintyi myös, koettiin pääasiassa kaikkiin naisiin
kohdistuvana. Se ilmeni yleensä naisen työn aliarvostamisena, matalapalkkaisuutena,
naisjärjestöjen toiminnan hankaloittamisena tai naisen vähättelynä tasa-arvoisena ja varteenotettavana työkumppanina. Tämä näkyi sairaanhoitajattaren ihmisarvoa
kyseenalaistavissa kannanotoissa, joissa hänen arvo mitattiin työn tuloksen ja
hyödyllisyyden perusteella.
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3.2.2 Hoitoetiikan lähtökohdista
Aineistossa käsiteltiin sairashoidon etiikan kysymyksiä monenlaisista merkityksistä ja
perusteista käsin. Etiikan saatettiin katsoa perustuvan kristilliseen rakkauteen266, mutta
yleisesti sitä tarkasteltiin teologisista kysymyksistä erillään. Siitä käytettiin nimitystä
etiikka tai siveysoppi. Siihen liitettiin useita merkityksiä, kuten sairaanhoitajataretiketti,
käytöstavat, velvollisuudet ja hyveet, luonteenpiirteet ja persoonalliset ominaisuudet,
itsekasvatus ja oppilaskasvatus. Yhdessä näiden katsottiin vaikuttavan ja näkyvän hoitajan ulkoisessa olemuksessa, suhtautumisessa työhön, laitokseen, potilaisiin, omaisiin sekä
työtovereihin, suhteessa lääkäriin, toisiin hoitajiin ja koko ammattikuntaan. Sairashoidon
etiikan filosofiaa tai lähtökohtia ei pohdittu syvällisemmin. Joissakin lähteissä mainittiin
kristillinen rakkaus, mutta pääasiassa perusteiden tarkastelu oli vähäistä ja keskittyi sen
normatiivisiin määritelmiin.

3.2.2.1 Sairaanhoitajataretiketti
Etiketin mukaisten sääntöjen noudattaminen oli koulutetun sairaanhoitajattaren sivistyksen tunnusmerkki. Siihen kuului vaatimuksia luonteen ominaisuuksista ja käyttäytymisestä, toimintaohjeita eri tilanteissa, velvollisuuksia, hyveitä, sääntöjä ja periaatteita.267
Esimerkiksi järjestys, täsmällisyys, huomiokyky, neuvokkuus ja arvostelukyky, hyvä
muisti ja huolenpito olivat kehitettäviä luonteen ominaisuuksia, joihin tuli oppilasaikana
kiinnittää huomio. Kuri ja järjestys kuuluivat myös sairaanhoitajataretikettiin. Se ei
merkinnyt orjamaista alamaisuutta, vaan oli ”iloista, vapaaehtoista suostumista määrättyyn järjestykseen” 268.
Itsekasvatusta pidettiin elämän pituisena kouluna. Kipinä-lehden ensimmäiset
vuosikerrat sisälsivät runsaasti sairaanhoitajattaren moraaliin liittyviä kirjoituksia, runoja
ja pohdintoja. Naima Kurvinen pohti sisäisen ihmisen olemusta Kipinä-lehdessä:
Meidän elämämme olkoon jokapäiväistä itsekasvatusta, että me opimme hallitsemaan ja ohjaamaan ulkonaista toisille näkyvää olentoamme, ja sitä myöten kun tähän pyrimme, opimme myös hallitsemaan sisäistä olentoamme.269
Kurvinen antoi samaisessa artikkelissa yksityiskohtaisia neuvoja, miten hoitajattaren
tulee kohdella potilasta ja millaista on vaatimaton ja kohtelias käytös. Hänen mukaansa
sellainen kaunisti ihmistä eikä se käynyt rasitteeksi ”sisäiselle olennolle” kun se tapahtui
luonnollisesti. Oppilaita kehotettiin käyttäytymään kunnioittavasti ylempiään kohtaan,
olemaan kohteliaita vieraille sekä palvelemaan sairaita alttiisti ja väsymättömästi.
Hoitajatar ei saanut näyttää kielteisiä tunteitaan potilasta kohtaan edes kasvojen ilmeillä,
olan kohautuksella tai muilla sanattomilla kehon viesteillä. Hänen tuli myös vastata ty-

266

Erityisesti Rodhe. Nightingale myös myöhemmässä tuotannossaan.
Mannerheim 1921, 16.
268
Mannerheim 1921, 20.
269
Kurvinen, ”Ulkonainen esiintymisemme.”. Ki n:o 10 1915.
267

70
lyyn ja loukkaavaan kohteluun osaaottavasti ja kohteliaasti, sillä silloin Kurvisen mukaan
”otamme loukkaukselta pois kärjen”270.
Artikkelissa todettiin, että sanat ja käytös vaikuttavat aina kanssaihmisiin siten, miten
ne näkyvät ulkoisessa esiintymisessä. Lopuksi Kurvinen täsmensi ohjeensa kuuteen
huomioon otettavaan seikkaan:
1. kohteliaasti vastaamme, jos emme voi vaieten ottaa vastaan neuvoja, 2. katselemme silmiin häntä, joka meitä puhuttaa, 3. tervehdimme sairaamme vieraita, 4.
autamme heiltä päällysvaatteet, 5. tarjoamme tuolin sängyn päällä istuvalle eli
seisovalle vieraalle ja 6. toisten virheistä kuullessamme lujasti päätämme olla tekemättä niitä virheitä. 271
Sairaanhoitajattaren työn katsottiin olevan palvelutyötä, joka uhkasi toisinaan myös tekijänsä terveyttä ja henkeä. Sairaanhoitajatar joutui viettämään epäsäännöllistä elämää,
tiiviisti työn parissa jopa ilman vapaapäiviä. Hänen oli oltava valmis unohtamaan itsensä
ja omat etunsa, asetettava toisen ihmisen hyvä oman hyvän edelle. Hän joutui kohtaamaan työssään vaikeita ja raskaita elämään ja kuolemaan liittyviä kysymyksiä, oli vastuussa omasta työstään niin itselleen kuin myös koko ammattikunnalle. Vastuu ulottui
myös toimintaan, joka edisti sairashoitotyötä työajan ulkopuolella. Hän osallistui aktiivisesti, organisoi ja ideoi, aina lainsäädäntöä myöten. Näiden vaatimusten ja velvoitteiden
edessä sairaanhoitajattaren odotettiin toimivan pyyteettömästi ja nöyränä toisten palvelijana.272
Sairaanhoitajatarkoulutuksessa omaksuttiin pääasiassa Nightingalen laatimat periaatteet. Niissä näkyi uskonnollisuuden vaikutus moraaliin sekä sotilaallinen kuri, työihanteet, kuuliaisuus ylempiä kohtaan, täydellisyys, perinpohjaisuus, rehellisyys, jatkuva
oppiminen, puhtaus, itsehillintä, yhteistyö, itsekuri ja myötätunto.273 Uskonnollisuus tuli
esiin myös eräässä Nightingalen kirjeessä ystävälleen, jossa hän kuvasi oman osuutensa
työssään vähäiseksi ja elämänsä kulkeneen Jumalan johdatuksen mukaisesti: ”Jumala on
tehnyt kaikki – minä en mitään” 274. Ainoastaan perusteellisesti valmisteltuun ja hyvin
suoritettuun työhön liittyy hänen mukaansa lupaus Jumalan siunauksesta ja elämän onnesta. Myös Rodhe näki rakkauteen perustuvan kutsumustyön lähtevän Jeesuksesta
Kristuksesta, josta kumpuavat ihmisten jaloimmat rakkauden työt:
Låtom oss ödmjukt och ärligt erkänna, att det bästa, som en människa gör för den
andra, det är det som härflyter från den källan275.
Sairaanhoitajatarlehdessä julkaistiin erään sairaanhoitajatarkoulun opettajattaren etiikan
luentosarja.276 Siinä todettiin, että sairaanhoitajattarien eettiset ohjeet – puhtaus, tapojen
nuhteettomuus, lojaalisuus, viisaus ja taito sekä kohteliaisuus – palautuvat uskonnollisten
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järjestöjen vaatimiin lupauksiin, jopa hindulaisten mieshoitajien velvoituksiin, jotka
mainitaan hindulaisten vanhoissa kirjoituksissa.
Keskeiseksi
haasteeksi
etiikkaa
käsittelevässä
luentosarjassa
mainitaan
sairaanhoitajattarien eettisen ohjekirjan luominen. Kirjoittaja mainitsi sen tärkeimmäksi
tehtäväksi keskeisten periaatteiden määrittelemisen yleisellä tasolla niin, että niitä voitaisiin soveltaen käyttää hyväksi ongelmanratkaisussa. Ohjekirja toimisi myös kasvatusvälineenä, joka osaltaan selkeyttäisi työn eettisiä kysymyksiä sekä olisi työn arvioimisessa
mittapuuna ja apuna kurinpidollisissa kysymyksissä. Se muuntuisi joustavasti ajan vaatimusten mukaan ja olisi luonteeltaan normatiivinen. Oman ohjeiston luominen ei kirjoittajan mukaan onnistu pelkästään tutustumalla muiden ammattikuntien ohjeisiin, vaan
perehtymällä niihin ongelmiin ja eettisiin kysymyksiin, jotka esiintyvät sairashoitotyössä.
Näistä ongelmista mainittiin ujous ja moraalinen pelkuruus, ammatillinen paikalleen
pysähtyminen, henkinen laiskuus, epärehellisyys työssä ja ahdasmielisyys.277
Yleensä sairashoitotyön etiikka erotettiin teologian opillisista kysymyksistä ja sitä tarkasteltiin käytännöllisen tieteen näkökulmasta. Sen suhde uskonnollisuuteen näkyi
sairaanhoitajattarien työssä siten, että uskonnollinen vakaumus antoi sairaanhoitajataretiketille syvemmän sisällön, kun se oli yhteneväinen kristillisen opin kanssa ja oli täten
ikään kuin osa ihmisen elämää. Kuitenkin sairashoitotyön katsottiin olevan yleismaailmallista, niin että sillä oli samanlaiset tavoitteet riippumatta ympäristöstä ja kulttuurista,
jossa sitä toteutettiin. Tämän voi päätellä useista matkakertomuksista278 ja Kansainvälisten sairaanhoitajatarkongressien ohjelmaluetteloista ja terveisistä279, jotka ovat
aineistossa mukana. Yhteisten tietojen välittämisellä luotiin yhteistä ja samanmuotoista
ammattikuntaa.

3.2.2.2 Oppilaskasvatus
Sairaanhoitajataretiketin noudattamiseen kiinnitettiin huomiota erityisesti oppilasaikana.
Oppilaita kasvatettiin sairashoitotyöhön. Paitsi että annettiin arvoa tieteellisesti perustellun teoreettisen tiedon opiskelulle, painotettiin myös hyveitä ja oikeita
luonteenominaisuuksia, joita pyrittiinkin tietoisesti muokkaamaan sairashoitotyöhön
soveltuviksi. Erityisesti Rodhe korosti sitä, että oppilaat valitsivat sairashoitotyön sen
itsensä vuoksi eikä elatusta tarjoavana ammattina. Kutsumustyössä tuli esiin hoitajan
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persoonalliset ominaisuudet, joista merkittävimpänä hän pitää rakkauteen perustuvaa
epäitsekästä auttamisenhalua.280
Internaattiajatus kuului jo Nightingalen filosofiaan. Oppilaat asuivat opiskelunsa ajan
oppilaitoksen yhteydessä tai läheisyydessä ja heidän kasvatuksestaan vastasi oppilaskodin
johtajatar.281 Puhuttiin sairaanhoitajatarkasvatuksesta. Suomeen ajatuksen oppilaskodin
perustamisesta toivat Nightingale-koulun käyneet ylihoitajattaret, ja heidän toiveensa
toteutuikin Helsingissä jo vuonna 1899. Oppilaskotia ylläpiti Sjuksköterskeföreningen i
Finland Punaisen ristin ja sairaanhoitajattarien itsensä tukemana, mutta siihen siirtyivät
kaikki opiskelijat vuonna 1906, kun hanke sai valtiolta avustusta.282
Oulun Sairaanhoitajataryhdistys avasi oppilaskodin vuonna 1913, jolloin koulutus oli
kaksivuotinen. Oulun oppilaskoti sai valtiolta avustusta vasta vuonna 1920, vaikka se oli
myönnetty jo edellisenä vuonna.283 Oppilaskodissa oli mahdollisuus kontrolloida ja
kasvattaa oppilaat ammatti-ihanteiden mukaisesti. Se tarjosi myös ratkaisun tuon ajan
epäkohtaan, asianmukaisen asunnon saamiseen opiskeluaikana.
Oppilaskasvatus oli tavoitteellista ja suunnitelmallista sekä perustui tiettyihin
periaatteisiin. Sisar Pierre mainitsi esitelmässään284 kaksi periaatetta: ”kasvatuksen tulee
soveltua oppilaan mukaiseksi ja kasvatuksen tulee olla yhtenäistä”285. Ensimmäisellä
periaatteella tarkoitettiin sitä, että kasvattajan eli opettajattaren tai ylihoitajattaren tuli
tuntea oppilaidensa luonne, taipumukset ja kyvyt sekä se ympäristö, missä nämä olivat
kasvaneet ja kehittyneet. Kasvatuksen yhtenäisyydellä tarkoitettiin ihmisen elämän pituista kasvattamista.
Oppilaskasvatus oli kokonaisvaltaista: ”kehittää oppilaan ruumiillisia, sielullisia ja
moraalisia taipumuksia säilyttämällä tasapaino ruumiin, älyn ja tahdon välillä”286.
Sairaanhoitajatarkoulutuksessa ruumiillinen kasvatus tarkoitti fyysisen terveyden
vahvistamista erilaisin keinoin. Oppilaita ohjattiin terveelliseen vapaa-ajan viettoon,
muun muassa ulkoilemaan maaseudulla. Heitä kehotettiin osallistumaan erilaisiin
urheilutapahtumiin ja kilpailuihin sekä huolehtimaan omasta terveydestään. Mannerheimkin totesi, että ”kipeät jalat katkeroittaa, rakastettavammankin luonteen”287 ja tarkensi
muita terveyden hoitamiseen liittyviä tekijöitä. Näitä olivat raitis ilma, liikkuminen
ulkoilmassa, puhtaus (johon kuului hiusten, hampaiden, käsien ja jalkojen hoito), kylvyt,
tarkoituksenmukainen puku ja kohtuullinen ravinto. Se sisälsi myös jossain määrin huvia
(mm. teatterit, konsertit, taidenäyttelyt) ja riittävästi lepoa.
Sisar Pierren mukaan moraalinen kasvatus muovasi oppilaan hienoimpia sielullisia
tahto- ja luonnepiirteitä. Sen tavoitteena oli ”raivata virheet pois” ja vahvistaa eettisiä
periaatteita. Siveellisen kasvatuksen hän katsoi olevan osa moraalista kasvatusta, joka
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”luo hyviä kansalaisia, kunnollisia työntekijöitä ja kunnioitettavia vanhempia, jotka ovat
velvollisuuksiensa ja tehtäviensä tasalla” 288. Hyvät tavat ilmensivät siveellisyyttä, joihin
hänen mukaansa kuuluivat kuuliaisuus, uhrautuvaisuus, velvollisuudentuntoisuus, rohkeus, vilpittömyys, rehellisyys, ahkeruus, lähimmäisenrakkaus, oikeudenmukaisuus,
siveys ja arvokkuus. Näiden ominaisuuksien oppiminen vaati oppilaalta jatkuvaa harjoitusta ja sisäistä kurinalaisuutta.
Ulkoinen kuri ja kurinpito katsottiin oppilaskasvatuksessa myös tärkeiksi keinoiksi oppilaan ohjaamisessa eettiseen herkkyyteen ja omaksumaan sairashoitotyöhön sopivan
luonteenlaadun. Ajateltiin, että kuria noudattaessaan oppilas vahvistaa omia tahdonvoimiaan ja kykyään alistua, eli sellaisia hyveitä kuten itsehillintää, vakavuutta ja valmiutta
täyttämään velvollisuutensa. Kuri ja kurinpito olivat siis keinoja sairaanhoitajattaren
ihanteeseen pyrkimisessä. Kasvatuksen ja koulutuksen perustasta ilmeni näkemyseroja.
Sisar Pierren näkemyksen mukaan se perustui uskonnollisuuteen, josta näkemyksestä
taas monet maallisen hoitotyön kehittäjät halusivat irtaantua.289 Molemmissa kannatettiin
kuitenkin kiistattomasti korkean moraalin ihannetta.
Korkean moraalin ihannetta pidettiin esillä niin oppikirjoissa kuin julkaisuissakin.
Nightingale teki kaikkensa kasvattaessaan oppilaitaan korkeiden ihanteiden mukaisesti.
Se tuli esiin jo oppilaita kouluihin valittaessa. 290

3.2.3 Sydän ja sivistys sairashoitotyön perustana
Tässä kappaleessa kuvaan yhteenvetona sairashoitotyön aatetta. Aineistossa tuli esiin
sairaanhoitajattarien ja opiskelijoiden terveyttä, tietoa ja luonteen hyveitä koskevia vaatimuksia, jotka oli muotoiltu teoreettisen etiikan näkökulmasta normatiivisesti. Sanat ”sydän ja sivistys” mainittiin usein ja monessa yhteydessä. Toteamukseen, että ”sairaanhoitajattarella tuli olla sydäntä”, yhdistin tässä käsitteet kutsumus, vastuu, persoonalliset
ominaisuudet ja sydämen ymmärrys. Nämä käsitteet sisältävät sairaanhoitajattarelta
vaadittavia hyve-eettisiä ominaisuuksia, joiden kyseenalaistamista tai lähtökohtien
perustelujen pohdintaa ei aineistossa juurikaan esiintynyt. Niiden perusteisiin luotettiin
intuitiivisesti. ”Sairaanhoitajattarella tuli olla sivistystä” -määritelmään liitin käsitteet
tieto ja käsitys terveydestä, käytännölliset taidot ja yhteistyötaito sekä kurinalaisuus.
Näissä vaatimuksissa tuli esiin luonnontieteellisen tiedon vahva arvostaminen, mihin
hoitotyön tietoperustan katsottiin nojaavan.
Hoitotyöhön Suomessa sen varhaisessa ammatillistumisvaiheessa vaikuttivat
luonnollisesti ympäristöstä johtuvat tekijät. Niitä olivat yhteiskunnan olosuhteet, yleisesti
tieteellisen tiedon kehittyminen, koulutus ja hallinnollinen päätöksenteko. Oma merkityksensä oli myös nuoren ammattikunnan sisäisillä tekijöillä, hoitotyön toteuttamistavoilla ja
kehittämisnäkemyksillä. Ensimmäinen maailmansota ja kansalaissota vaikuttivat ulkoisiin tekijöihin, mm. taloudellisiin resursseihin. Vilkas kansainvälinen toiminta järjestöissä, muun muassa Kansainvälisessä sairaanhoitajatarliitossa (ICN:ssa), sekä ulkomailla
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tapahtuva opiskeleminen, avasivat yhteyksiä ulospäin ja veivät kehitystä yleismaailmallisen hoitotyön suuntaan. Vaikka Suomi kuului hoitotyön kehityksen alkuvaiheessa Venäjään, liittyi hoitotyön kulttuuri kiinteästi kansainväliseen ja länsimaiseen hoitotyön
kulttuuriin.
Suomessa keskeisimmiksi kehittämisen kohteiksi nousivat aineiston perusteella koulutuskysymykset ja työolot hoitajatarpula mukaan lukien. Hoitotyön ihanteisiin kuului, että
ulkoisia puutteita pyrittiin korvaamaan ahkeralla ja tunnollisella työnteolla sekä potilasta
kunnioittavalla palvelemisella. Uskottiin, että korkeamoraalinen toiminta ja palvelualttius
eivät vaatineet rahaa. Ammattikunnan sisäisen kiinteyden säilyttämistä ja itsensä
kasvattamista hyväksi ihmiseksi ja sairaanhoitajattareksi pidettiin kunnianhimoisesti
tärkeänä elämäntehtävänä. Työ sisältyi elämäntapaan ja sairaanhoitajatar oli
sairaanhoitajatar myös harvoina vapaa-aikoinaan.

3.2.3.1 Sairaanhoitajattarella tuli olla sydäntä
Kutsumus. Kutsumusta pidettiin modernin sairashoitotyön varhaisvaiheissa perustana,
joka vaikutti sairaanhoitajattaren kaikkeen toimintaan. Se ei ollut pelkästään empaattisuutta, vaan myös potilaan oloa helpottavien käytännöllisten pikkuseikkojen huomaamista. Näitä olivat muun muassa raskaan peitteen siirtäminen pois potilaan rinnan päältä,
varominen läikyttämästä teetä potilaan rinnuksille, huoneen oikein tuulettaminen, melun
välttäminen, potilaan ilmeiden oikein tulkitseminen ja potilaalle ilmoittaminen, minne
menee ja mihin aikaan palaa takaisin. Avainten kilinä ja kopisevat kengät saattoivat
erityisesti häiritä potilasta.291 Vaadittiin huomioimisen taitoa. Mikäli hoitajattarella ei sitä
ollut, ”teidän olisi parempi luopua hoitajan ammatista, sillä se ei ole teidän kutsumuksenne, olettepa miten ystävällinen ja altis tahansa” 292, totesi Nightingale. Hän pohti myös
syvällisemmin, mitä kutsumus sairaanhoitajattaren työssä merkitsi. Se lähtee ihmisen
omasta tahdosta ja pyrkimyksestä, siihen ei voi kehottaa ketään ja käskyt eivät ulotu
kutsumuksen piiriin. Se on totuuteen pyrkimistä ja innostusta, jota on myös kuvanveistäjän ja suutarin työssä, sekä halua kehittyä työssään:
Eikö se ole sitä, että teette työnne tyydyttääksenne omaa ylevää käsitystänne siitä,
mikä on oikein, parasta, eikä ilmijoutumisen pelosta, jos ette tee niin? 293
Rodhe erotti sairashoitotyön palkkatyöstä siinä, että edellinen perustui kutsumukseen,
johon hakeutuvaa ohjasivat ylevämmät vaikuttimet kuin elatus tai ansio. Sairaanhoitajatar
työskentelee unohtaen itsensä, antautuen työlleen ja epäitsekkäästi. Rakkaus, naisellisuus
ja todellinen kiintymys sairashoitotyöhön ohjasivat hakeutumaan kutsumusammattiin.294
Kun hakijan vaikuttimena oli ”halu auttaa kärsiviä”295, hänen valintansa perustui
kutsumukseen. Sisar Pierren mielestä se sopi naisen olemukseen erinomaisesti siitä
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syystä, ”että se yhdistää itseensä sekä käytännöllisen että henkisen työn”296, ja laaja sivistys on sen käytännöllinen puoli. Toisin sanoen opiskeleminen, teoreettisen, käytännöllisen ja teknillisen tason opiskelu on valmistautumista kutsumukseen.
Mannerheimin mukaan kutsumus toi arvokkuutta sekä tiettyjä velvollisuuksia sairaanhoitajattaren työhön, koska hän oli vastuussa ihmiselämästä ja terveydestä. Hän kehottikin vakavasti jokaista hakijaa harkitsemaan, oliko hänellä edellytyksiä alalle.297 Se toi
myös herkkyyttä tunnistaa potilaan tarpeita ja siinä korostui potilaan edun tavoittelu. Sitä
noudattavalla oli myös halu kehittää luonnettaan. Rakkaus potilasta kohtaan oli ”pakottanut”298 sairaanhoitajattaren noudattamaan kutsumustaan ja hakeutumaan alalle.
Kutsumusta korostivat myös ne nuoret sairaanhoitajataroppilaat, jotka kirjoittivat Sairaanhoitajatarlehteen otsikolla Miksi haluan sairaanhoitajattareksi 299. Heitä ohjasi myös
voimakas halu tehdä hyvää toisten ihmisten parhaaksi, mikä tuli esiin seuraavista
kommenteista:
Tahdoin nyt antaa toisille apua tarvitseville vuorostani apua; päätin uhrata parhaat
voimani sairaitten lasten hyväksi, vaalien ja rakasten heitä; uhrautuvassa ja raskaassa työssä voisin unohtaa omat haluni ja elää lähimmäisteni hyväksi. 300
Oppilaat ilmaisevat kirjoituksissaan halunsa uhrautua ja työskennellä toisten ihmisten
hyväksi. Jo toimiessaan epäpätevinä he kokivat olleensa avuksi ja hyödyksi, mutta olivat
havainneet taitonsa ja tietonsa riittämättömäksi, joten hakeutuivat koulutukseen.
Kutsumukseen voidaan liittää Voipion toteamus, ettei riitä, että hoitajatar näkee ja kuulee, vaan hänellä tulee olla näkevät silmät ja kuulevat korvat.301 Tämä voidaan ymmärtää
siten, että hoitaja tekemiensä havaintojen lisäksi myös ”näki ja kuuli” havaintojensa
taakse eli ymmärsi ”sielunelämän ilmiöitä”302. Tämän taidon perusteella hän toimi, osoitti
aitoa myötätuntoa sekä rakasti totuutta. Hän ei tyytynyt näennäiseen ja pinnalliseen, vaan
tieteellisesti ja kokemuksellisesti varmaan tietoon. Voipio totesi, että työ asetti
sairaanhoitajattarelle niin korkeat inhimilliset vaatimukset, että sairaanhoitajattaren ammatti edellyttää kutsumusta303. Hän toivoi, että se joka valitsee sairaanhoitajattaren toimen ”käsittää tehtävän arvon ja lähestyy sitä kunnioituksella, jota sen luonne ehdottomasti vaatii”304.
Vastuu. Kutsumusta noudattavalta sairaanhoitajattarelta edellytettiin vastuullisuutta. Jo
alalle hakijalta odotettiin sitä, koska hänen oletettiin ymmärtävän, että hän
sairaanhoitajattarena tulisi olemaan vastuussa toisen ihmisen elämästä ja terveydestä.
Vastuullisesti toimiva tiedosti paitsi sen, että teki itse tehtävänsä, jotka hänelle kuuluivat,
myös huolehti lisäksi siitä, että muutkin tietävät ja tekevät, mitä heille kuuluu, kuten
Nightingale asian ilmaisi.305 Vastuu ulottui potilaan hyvinvointiin, omaan toimintaan sekä
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vastuulliseen toimintaan koko
yhteisvastuullisuuden seuraavasti:

ammattikunnan

puolesta.

Mannerheim

ilmaisi

Kaikki, jotka ovat saavuttaneet sairaanhoitajattaren nimen, ovat sentähden edesvastuussa ”yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta”, teoistaan ja sanoistaan.306
Sairashoitotyö vaatii sairaanhoitajattarilta vastuullista toimintaa. Epäitsekkyys on esimerkki sellaisesta toiminnasta, jota Rodhe luonnehtii: ”som bär upp största tyngden och
hvilkens bortsprängande vållar den största förstörelsen”307. Potilas nostetaan vastuukysymyksessä keskiöön. Sairaanhoitajatar toimii pelkästään hänen vuokseen, ei oman minän
ja omien etujen ympärillä. Se edellyttää todellista antautumista, kieltäytymistä omasta
edusta ja mukavuudesta sekä mukautumista toisen ajatuksiin ja avun tarpeisiin.308
Sairashoitotyö ei kuitenkaan saanut johtaa sairaanhoitajatarta kieltämään itseltään
sosiaalista elämää. Sairaalan ulkopuolisesta elämästä eristäytyminen ei ollut toivottavaa,
vaan ”böra vi låta det lefvande lifvets intressen, som verkligen ha något värde, få ha ett
rum att förfoga öfver”309. Hänellä oli velvollisuutensa yhteiskuntaa ja niitä ihmisiä kohtaan, joiden vaikutuspiirissä hän toimi. Omalla esimerkillisellä käytöksellään sekä
elämäntavoillaan hän vei terveysvalistusta ja sivistystä eteenpäin.
Persoonalliset ominaisuudet. Aineistossa on luettelomaisesti esitetty lukuisia sairaanhoitajattarilta vaadittavia persoonallisia ominaisuuksia ja hyveitä. Näiden ominaisuuksien
perusteleminen tai tarkempi määritteleminen on jätetty vähemmälle huomiolle eli lukijan
oletettiin ymmärtävän, mitä ne tarkoittivat. Hyviä ja toivottavia ominaisuuksia olivat
hyvä ja luontainen ymmärrys, tasainen luonne, rehellisyys, tunnollisuus, joka määriteltiin
totuudellisuudeksi itseään kohtaan, ja kuuliaisuus, jota taas pidettiin järjestyksen ehtona.
Lisäksi mainittiin hienotunteisuus, itsehillintä, hermojen ja tilanteiden hallitseminen,
kärsivällisyys, kestävyys, huomioimisen taito, ystävällisyys, alttius, herkkätuntoisuus,
raittius, levollisuus, huolellisuus, luotettavuus, hienostuneisuus, ahkeruus, tarkkuus ja
nopeus. Sen sijaan turhan jaaritteleminen ja juoruileminen olivat vältettäviä ominaisuuksia.
Nightingale on teoksessaan kuvaillut elävästi joitakin edellä mainituista ominaisuuksista. Hän piti muun muassa havaitsemisen taitoa erityisen tärkeänä. Sen tuli olla niin
herkistynyttä, ettei potilaan tarvinnut vaivautua sanomaan, mitä tunsi.310 Taitavalla huomioitsijalla oli jokin ”erityinen valta”311 potilaisiin, koska hän osasi toiminnallaan helpottaa näiden oloa, kuten viilentää kasvoja ja avata ikkunan, ja näin herätti heidän
luottamuksensa. Tällainen hoitaja tarkkaili potilastaan jatkuvasti ja asettui potilaan asemaan pohtien, miten helpottaisi tämän oloa. Päinvastaisessa tapauksessa hoitajatar saattoi
valvoa potilaan luona koko yön osaamatta auttaa häntä tai osaamatta antaa edes täsmällistä raporttia. Tällaisia hoitajattaria pidettiin epäluotettavina eikä heistä ollut mitään
hyötyä, ei potilaalle eikä lääkärille:
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Ajatelkaa, miten paljon on sellaisia naisia, joissa ei ole mitään luotettavaa – ei älyä,
ei silmiä, korvia eikä käsiä. 312
Nightingale mukaan epäluotettavat hoitajattaret tekevät sen virheen, että jättävät
huomioimatta yleiset olosuhteet ja tekevät ylimalkaisia huomioita. He antavat
mielikuvituksen vaikuttaa ajatuksiinsa. Niinpä lopputulos ei voi johtaa muuhun kuin
epäonnistumiseen. Nightingale epäili tällaisten hoitajattarien eettisyyttä, toiminnan motiivia, ja kysyi lopuksi, ”tekisikö monikaan hoitaja toisin kuin tekee, jos hänen potilaansa
olisi arvokas huonekalu tai sairas lehmä?”313
Nightingale osoitti teoksellaan, kuinka taitava potilaiden tunteiden tulkitsija hän oli ja
kuinka vaikuttavasti hän osasi niitä kuvata. Hän onnistuu vakuuttamaan vieläkin lukijan
potilaan puolelle eivätkä esimerkit ole vanhentuneita tänä päivänäkään. Esimerkiksi hänen mielestään hoitajattarien, ystävien ja lääkärien hienotunteisuuden tajua osoittaa se,
etteivät he keskustele potilaan asioista hänen kuultensa käytävällä, viereisessä huoneessa
tai kuiskaten, koska potilas joutuu tuolloin kiusalliseen tilanteeseen; hänen on vaikea
teeskennellä, ettei kuulisi ja ymmärtäisi keskustelua.314 Nightingalen mielestä totuuden
kertominen rehellisesti ja ymmärrettävästi on potilaalle ensiarvoisen tärkeä. Sitä vastoin
”turhien toivomusten lateleminen”315 on vahingollista, jopa julmaa:
Kroonisesti sairas, joka tuntee, että hänen joka kuukausi on luovuttava jostakin
sellaisesta, johon vielä edellisenä kuukautena pystyi – oi! Säästäkää tällaista kärsivää jaarittelevilta toivotuksiltanne. Ette tiedä, miten kiusaatte ja väsytätte häntä.316
Tarkkuudesta, nopeudesta ja varmuudesta kertovat hoitajattaren kevyet ja nopeat askeleet
sekä lujat ja varmat otteet, sillä ”hitaus ei ole helläkätisyyttä”317 ja itsehillintä suojelee
niin hidastelulta kuin hätiköimiseltäkin. Kaiken lisäksi vain laiska hoitajatar esittää potilaalle turhia kysymyksiä, kuten ”mitä voin tehdä hyväksenne”, mikä ”muka” koetaan
avuliaisuudeksi.318 Esimerkkinä tästä voi olla ääneen lukeminen, sillä potilas, joka on
liian heikko lukemaan itse, ei jaksa kuunnella muidenkaan lukemista.319 Vaikka alttius ja
tottelevaisuus katsottiin hyveeksi, oli siinäkin Nightingalen mielestä liioitteleminen turhaa. Sairashoitotyöstä selviytyisi näillä kriteereillä jopa ovenvartija tai hyvä hevonenkin.320
Voipio korosti sairaanhoitajattarien luonteenominaisuuksien vaikuttavan koko
sairashoitotyön laatuun. Elämänkatsomus ohjaa persoonallisuuden muotoutumista ja
ilmentymistä. Hoitajatar tarvitsee elämänkatsomusta. Se tarjoaa tukikohdan vaativassa
työssä, jossa joutuu kohtaamaan elämään, kuolemaan, kärsimykseen ja toivoon liittyviä
kysymyksiä. Hänen mielestään ilman elämänkatsomusta hoitajatar ei kykene käsittelemään näitä kysymyksiä eikä siksi kykene auttamaan potilasta. 321
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Kaikkien näiden sairaanhoitajattarelta vaadittavien luonteenpiirteiden luetteloiden joukosta löytyi artikkeli, jossa kritisoitiin liian tiukkojen vaatimusten esittämistä oppilaiden
valintatilanteissa ja yleensä sairaanhoitajattarien ominaisuuksiin nähden. Nimimerkki Ktotesi, että yleisesti sairaanhoitajattarilta odotettiin tiettyjä luonteen ominaisuuksia työn
vaativuuden ja luonteen perusteella. Kirjoittaja epäili sellaista käsitystä, että ne olisivat
synnynnäisiä tai varhain kehittyneitä ja että tällaisten ihmisten seulominen hakijoiden
joukosta olisi suotavaa. ”He siis ennen kaikkea haluavat keksiä tehokkaita menetelmiä
näiden ominaisuuksien määräämiseksi ja sitten asettaa ne pääsyvaatimuksiksi.”322
Tämä artikkeli erosi muusta aineistosta problematisoimalla sairaanhoitajattarilta
vaadittavia luonteenominaisuuksia. Se herätti myös eettisen kysymyksen, voidaanko
sairaanhoitajattarilta vaatia tiettyjä ominaisuuksia ja ”pakottaa” heitä kouluttamaan itsessään tiettyjä ominaisuuksia? Muussa aineistossa ei tällaista kyseenalaistamista ollut.
Kirjoittaja esitti, että oppilaat voisivat itse määritellä kokemuksiensa perusteella, millaisia
ominaisuuksia sairashoitotyö edellytti tekijältään. Lopuksi hän toi esiin ajatuksia siitä,
minkälainen oli menestyvä sairaanhoitaja:
Terve ruumiiltaan ja sielultaan, valpas hengeltään, pystyvä ja luotettava. Hän ottaa
huomioon muut ihmiset ja on olemukseltaan rauhoittava ja tasapainoinen. Hän pystyy lisäksi yhteistyöhön, on avulias sekä pystyvä opettamaan ja johtamaan toisia.
Sitä paitsi hän on sivistynyt ja miellyttävä. Ja lopuksi: hän saa tyydytystä työstään
ja tuntee yhteiskunnallisen ja ammatillisen vastuunsa. 323
Nämä luonteenpiirteet kirjoittajan mielestä sairaanhoitajattaren tulisi omata ”huomattavassa määrin”, vaikka hänelle kokemus oli osoittanut, että ne ennemminkin esiintyvät
eriasteisina ja satunnaisina.
Sydämen ymmärrys. Voipio toi tietoisesti ja selvästi esiin teoksessaan kokonaisvaltaisen hoidon näkökulman, vaikka ei tämän päivän termiä käytäkään, vaan kirjoittaa
potilaan ruumiillisen ja henkisen terveyden ylläpidosta.324 Kokonaisvaltaisuus perustuu
sairaanhoitajattaren kykyyn havainnoida potilasta ja hänen henkistä tilaansa, vaikka
hoitaakin hänen ruumiillista sairauttaan tai vammaansa. Jos potilas näytti huolestuneelta
jalassa olevan haavan vuoksi, laajeni hoitajattaren tehtävä henkisenkin hoidon puolelle.
Tämä on myös empaattisuutta, myötäelämisen taitoa ja toimimista tietojensa ja havaintojensa perusteella.
Empaattisuuden sijaan Voipio käytti käsitettä ”henkinen yleishoito” 325, joka näkyi
hoitajattaren henkilökohtaisesta suhtautumisesta potilaaseen yleensä ja antoi yleissävynsä
kaikkeen hoitajattaren toimintaan. Henkinen yleishoito ilmeni sairaanhoitajattaren
ymmärtävänä, osanottavana, avuliaana, säälivänä, rohkaisevana ja suopeana asenteena
potilasta kohtaan. Sen katsottiin olevan myös esteettisyyttä: ihmiselle on luonteenomaista
iloita kaikesta kauniista, mikä vahvistaa häntä myös henkisesti.326
Toinen nykypäivän hoitotyössä käytetty termi, yksilöllisyys, tuli Voipion teoksessa esitellyksi ja määritellyksi. Hän totesi, että jokainen ”yksilö sairastaa yksilöllisesti”327. Hän
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myös pohti, voiko koskaan sanoa, että kaksi eri ihmistä sairastaa samaa tautia, koska
taudin kulkuun vaikuttavat molempien ruumiilliset tai henkiset yksilölliset seikat. Sairauden oireet voivat ilmetä eri tavoin eri henkilöissä. Tämän seikan vuoksi sairaanhoitajatar
oli vastuullisemmassa asemassa kuin vaadittaisiin pelkästään lääkärin määräysten
toteuttajalta. Hän oli empaattinen ja asioihin tarttuva sekä tiedotti niistä edelleen lääkärille ja muille hoitajattarille.
Lisäksi hoitajatar vietti päivässä enemmän aikaa potilaan kanssa kuin lääkäri, koska
oli henkilökohtaisessa kosketuksessa potilaan kanssa eri tavoin. Hänen oli myös pohdittava sitä, mitä piti kunkin yksilön hoidon tavoitteena, vaikka hoidon kulku taudinnimityksen perusteella saattoikin olla ennestään tuttu. Voipion mukaan yksilöllisyyden näkökulmasta piti selvittää potilaan aikaisemmat henkilökohtaiset vaiheet ja yhteiskunnalliset
suhteet, kuten kotiolosuhteet, työ- ja perheolot, aina sen mukaan, oliko niillä yhteys
sairauden hoitoon.
Kolmanneksi Voipio käsitteli itsehoidon periaatetta. ”Yksilö on saatava mikäli
mahdollista tulemaan toimeen omin voimin.”328 Potilas saattoi kokea välinpitämättömyytenä, kun hoitajatar esimerkiksi havaitsi potilaan toipumisen edistyvän niin, ettei tämä
tarvinnut enää lääkitystä, hoitajattaren tukea arkitoimissa tai muuta vastaavaa, joka oli
välttämätöntä sairauden akuutissa vaiheessa. Hoitajattaren tehtävänä oli tukea potilasta
täydelliseen riippumattomuuteen ulkopuolisesta tuesta, mikä perustuu terveyden
edistämisen ja sen saavuttamisen arvoon. Samassa yhteydessä Voipio täsmensi, että hoitajattaren säälin tunne herää, kun hän ymmärtää potilaan kokemaa kärsimystä ja haluaa
auttaa tätä, kantaa osan tämän taakasta. Jossakin vaiheessa tästä tunteesta oli luovuttava,
ja se tapahtuu silloin, kun potilas alkaa toipua ja tulla lopulta itsenäisesti toimeen. Voipio
ei käytä samoja käsitteitä, mutta asiasisällön voi tulkita näin tekemättä vahinkoa hänen
tarkoitusperilleen.
Voipio kuvasi myötätuntoa ja sen merkitystä sairaanhoitajattaren työssä laajasti. Hän
kumosi väitteen, että empatian osoittamisen taito perustuisi pelkästään vaistonvaraisuuteen, vaikka osittain niin olikin, nimittäin ihmisten luontaiseen keskinäiseen kiintymykseen. Sairaanhoitajattaren työssä myötätunto lisää ymmärrystä, mutta ymmärrys ei perustu yksistään vaistoon vaan tietoon, joko kokemukselliseen tai teoreettiseen.329 Ja mitä
enemmän sairaanhoitajatar on ihmisten kanssa tekemisissä, sitä paremmin hän oppii
ymmärtämään erilaisia ihmisiä, hänen ihmistuntemuksensa lisääntyy ja samalla hänen
taitonsa ihmisten havainnoinnissa ja käytöksen tulkitsemisessa. Tätä Voipio piti
sairaanhoitajattaren työn omimpana ominaisuutena, joka teki siitä haasteellisen ja mielenkiintoisen ja josta nimenomaan sairaanhoitajattaret ammensivat työnilonsa. Vasta-alkaja
saattoi kokemuksen tuoman puutteen korvata hyödyntämällä toisten hoitajattarien
kokemuksia ja perehtymällä sielutieteelliseen kirjallisuuteen. Harkitsemalla ja lisäämällä
tietoaan sekä tunnustamalla, mikäli ei ymmärtänyt, voi välttyä tekemästä liian hätiköityjä
johtopäätöksiä ja siten myös virheitä, jotka voivat sairashoitotyössä johtaa vakaviinkin
seurauksiin. Myötätunnon lisäksi hoitajatar tarvitsi Voipion mukaan myös ”kykyä
älykkääseen sielunelämän erittelyyn” 330 sekä ”kykyä auttaa”331.
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Kaiken kaikkiaan sydämen ymmärrys edellytti sivistynyttä mieltä ja tietoa, mikä
puolestaan taas lisäsi sydämen ymmärrystä. Mannerheim määritteli sen tahdikkuudeksi,
”jolle mikään inhimillinen ei ole vierasta”332 ja joka on kokemuksen tulosta. Kokemattomalla sairaanhoitajattarella tuli hänen mukaansa olla kuitenkin tahtoa ymmärrykseen,
joka ilmeni rakkautena kärsivää lähimmäistä kohtaan. Muutoin hän ei soveltunut
sairashoitoalalle.

3.2.3.2 Sairaanhoitajattarella tuli olla sivistystä
Sivistyneen sairaanhoitajattaren toimintaan liitetään aineiston perusteella ammatillinen
tieto, käsitys terveydestä ja sen edistämisestä niin omassa kuin muidenkin ihmisten elämässä, käytännölliset taidot, yhteistyötaito muiden sairaanhoitajattarien sekä eri ammattikuntien kanssa ja sotilaallisen tiukka kurinalaisuus, joka vaati kieltäytymistä ja itsensä
kasvattamista. Moraalia, sydämen sivistystä, ei voida sulkea tästä luokittelusta pois,
olivathan esimerkiksi hyvät tavat, jopa itsensä uhraamiseen asti vievä toiminta, sivistyneen sairaanhoitajattaren tunnusmerkki.
Tieto ja käsitys terveydestä. Sairaanhoitajatar tarvitsi tietoa toimintansa perustelemiseksi. Jo Nightingale korosti toiminnan rationaalisuutta. Hän arvosteli kriittisesti
erityisesti sitä, että tiedetään, mitkä seikat johtavat hyvinvointiin, mutta tämän tiedon
mukaisesti ei toimita.333 Hän kirjoitti halveksivaan sävyyn hoitajattarista, jotka olivat
tietämättömiä eivätkä vaivautuneet ottamaan asioista selvää, tekivät huolimattomia
havaintoja potilaan tilasta tai jättivät kokonaan huomioimatta potilaan voinnin kannalta
tärkeitä seikkoja. Taito tehdä huomioita lisää kokemusta, mutta joskus luullaan
erehdysten siirtämistä ja jatkamistakin kokemukseksi. Tällät tavoin toimivat naiset eivät
viisastu ja opi koskaan Nightingalen mielestä, vaikka tekisivät työtään viisikymmentä
vuotta. Hän piti ”tieteellisen hengen” ylläpitämistä sairaanhoitajattaren työssä merkittävänä. Se merkitsi totuuteen pyrkimistä, todellisen tiedon etsimistä ja sen ilmaisemista
täsmällisesti. Hoitajattarelta vaadittiin havaitsemisen taidon lisäksi kykyä kysyä potilaalta
oleellisia asioita sekä tulkita niitä oikein.
Nightingale määritteli, millaista tietoa sairaanhoitajatar tarvitsi työssään, jotta olisi
hyödyksi niin potilaalle kuin lääkärillekin. Hän tarvitsi tietoa siitä, mitä asioita oli otettava huomioon ja mitkä seikat viittasivat paranemiseen. Lisäksi tiedot potilaan olosuhteista, sairaudesta, yleisvoinnista, ruuan vaikutuksesta, virtsan, ulostuksen sekä
oksennuksen määrästä ja laadusta, lääkkeiden valmistamisesta ja annostelusta, tuskan
sekä unen laadusta ja määrästä olivat tärkeitä.334 Hän tarvitsi tietoa myös hoidosta, joka
hänen mukaansa merkitsi
Raittiin ilman, valon, lämmön, puhtauden ja hiljaisuuden oikeata käyttöä sekä
ruoan oikeata valintaa ja säännöstelyä – mikä kaikki on suoritettava niin, että potilaan oma elinvoima kuluu mahdollisimman vähän 335.
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Sairashoitotyön käytännölliseen luonteeseen viittasi hänen toteamuksensa, että sitä ei opi
kirjoista, vaan ainoastaan sairassaleissa. Tiedosta oli hyötyä vain, jos osasi käyttää sitä.
Sen puute oli vahingollista ja esti luonnon säätämää parantumisprosessia.336 Sairaanhoitajattaren tuli olla varma tiedoistaan eikä perustaa käsityksiään harhaluulojen varaan.337
Radikaalia Nightingalen sairashoitotyön uudistuksessa oli se, että hän piti tärkeänä tiedon
käyttömerkityksen ymmärtämistä. Hän vaati oppilaitaan perustelemaan toimintaansa. Sen
piti pohjautua tieteelliseen tietoon, aikakauden lääketieteelliseen ja yhteiskunnalliseen
tietoon, johon sisältyi tietoa hygieniasta, sairauksien syistä ja oireista sekä niiden oikeasta
hoidosta. Nightingale pyrki kirjoittelullaan ja opetuksellaan herättämään inhoa
tietämättömyyttä ja kaikkea epätervettä kohtaan.
Mannerheimin näkemys tiedosta ja sen merkityksestä oli hyvin samantapainen. Hänkin korosti ehdotonta rehellisyyttä tiedon antamisessa lääkärille sekä tunnollisuutta tiedon
hankkimisessa. Tunnollisuuden hän määritteli totuudeksi itseään kohtaan. Huolellisesti
tehty työ soi tekijälleen iloa.338
Koulutus vaikutti kykyyn auttaa eli ammattipätevyyteen. Voipio liitti siihen
tieteellisyyden. Ensinnäkin hän teki eron ammattitiedon ja ammattitaidon välillä. Edellisen omaksumiseen tarvittiin hyvää älyä ja muistia sekä yleissivistystä. Tämä ei ollut vielä
riittävä, vaan tarvittiin ”oikeaa” asennetta tieteellistä tietoa kohtaan. Se ilmeni
sairaanhoitajattaren vastenmielisyytenä kaikkia epämääräisiä ja näennäisiä tietoja sekä
havaintoja kohtaan. Sen sijaan hän rakasti totuutta, joka ilmeni tunnollisuutena,
perusteellisuutena ja varovaisuutena. ”Tieteellinen ajattelutapa on pintapuolisen vastakohta”339, ja tämän tieteellisen työn kunnioittamisen hengen Voipio toivoi
sairaanhoitajattarien omaksuvan. Durchman korosti koulutuskysymyksessä myös sitä,
että opetettavan tiedon tuli perustua tieteeseen.340 Kyky soveltaa tietoa käytännön työssä
oli taas ammattitaitoa ja kuului hoitajattaren tärkeimpiin ominaisuuksiin.
Käytännölliset taidot ja yhteistyötaito. Monissa sairashoitotyöhön liittyvissä tehtävissä, kuten siivous- ja järjestystyössä, sairasruuan valmistamisessa, potilaan ohjaamisessa ja neuvomisessa, jotka katsottiin niin sanotuksi yhteiskunnalliseksi työksi,
vaadittiin käytännöllisyyttä ja maalaisjärkeä.341 Epäpätevä hoitajatar laiminlöi tehtäviään,
antoi potilaan odottaa ja kärsiä tai odotti jonkun muun tekevän tehtävän, jonka itse olisi
voinut tehdä.342 Tietyissä tehtävissä rutiininomaisuus, esimerkiksi potilaan lämmön
mittaamisessa, katsottiin eduksi, koska se lisäsi tehokkuutta. Aineistossa mainittiin
muitakin käytännöllisiä sairaanhoitajattaren ominaisuuksia, muun muassa nopeus,
tarkkuus, täsmällisyys, huolellisuus ja taloudellisuus.
Säästäväisyydellä oli kuitenkin rajansa ja tuon rajan Meeri Manelius asetti siihen, ettei
se saa häiritä potilaan hyvinvointia ja hoitoa eikä sairaalan ja sen henkilökunnan
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hyvinvointia ja kehittymistä.
työssä kaikkien etu.

Taloudellisen ajattelun Voipio sanoi olevan sairashoito-

Jos sairaanhoitajatar menettelee epätaloudellisesti, niin hän väärinkäyttää työssään
yhteiskunnan tähän tehtävään luovuttamia voimia ja varoja.344
Sairaanhoitajattaren työtä luonnehdittiin laaja-alaisesti. Siihen kuului potilaan ruumiin ja
sielun hoito niin sairassaleissa kuin kodeissakin. Durchman jatkoi, että sairaanhoitajattaren tehtävä oli valmistaa potilaalle mahdollisimman miellyttävä ja tarttuvia tauteja ennalta ehkäisevä ympäristö, täyttää lääkärin antamat määräykset sekä auttaa tätä leikkauksessa, havainnoida potilaan vointia ja tiedottaa siitä lääkärille. Työ oli itsenäistä ja yhtä
merkittävää sekä erikoistunutta kuin lääkärinkin työ. 345
Sairashoitotyö oli luonteeltaan sosiaalista ja siihen liittyi myös kasvatustehtävä,
potilaiden opettaminen ja neuvominen itsensä hoitamisessa ja kansan sivistäminen
terveyden edistämiseksi. Lahdenperän luennoissa käytettiin sairaanhoitajattaresta nimitystä terveyden mainostaja. Hänen tuli ”uhkua terveyttä jokaisella ihohuokosella”346 eli
esimerkillisellä käytöksellään, hyväntuulisuudellaan sekä työinnollaan. Siinä työssä
vaadittiin myös yhteistyötaitoa sekä ilmaisutaitoa, niin suuren yleisön, potilaiden kuin
lääkärienkin kanssa työskenneltäessä. Näihin taitoihin kiinnitettiin huomiota koulutuksen
aikana, jolloin koottiin tarpeellinen ”sanavarasto” sekä harjoiteltiin ”sanallista esitystä”,
esimerkiksi kirjallisten kuulustelujen ja ”selostustilaisuuksien” avulla.347
Mannerheim esitti teoksessaan konkreettisia neuvoja sairaanhoitajattarille otsikolla
”Toimenpiteitä, jotka vaikuttavat potilaan hyvinvointiin ja mukavuuteen sekä säästävät
häntä levottomuudelta ja mielipahalta”348. Hän totesi alussa, että sairas reagoi herkemmin
pieniin yksityiskohtiin, joihin terve ei kiinnitä huomiota, ja luetteli muutamia sellaisia
seikkoja.
Tervehdi jokaista uutta potilasta ystävällisesti
kiinnitä huomiosi jokaiseen heistä, ja jos huomaat jonkun olevan levottoman ja alakuloisen, koeta silloin niin hienotunteisesti kuin mahdollista, saada tästä selvyys
älä milloinkaan anna potilaan odottaa pyytämäänsä
älä paljasta potilaasta enemmän kuin on tuiki välttämätöntä
selitä aina potilaalle muutamin sanoin ennen käsittelyä, mitä aiot tehdä, varsinkin
asettaessasi hänen eteensä outoja, salaperäisiä koneita
älä koskaan nojaa potilaan vuoteeseen ja pidä huolta, ettet kosketa siihen
ohikulkiessasi
totuttaudu kulkemaan reippaasti, mutta äänettömästi, ei milloinkaan hiipien tai varpailla
älä koskaan kuiskaa sairashuoneessa äläkä keskustele potilaan tilasta hänen
huoneessaan, vaikka hän olisikin tajuton
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pidä huolta, että akkunoiden ja ovien saranat ovat hyvin voidellut ja, ettei niitä paiskita
tarkasta häiritseekö potilasta kirkas valo tai veto
yöhoitajattarena ollessasi tee kaikki unettoman potilaan hyväksi
koeta pitää mielessäsi mistä potilas pitää ja mistä ei, erittäinkin ruuan suhteen
älä koskaan unohda tarjoillessasi ja syöttäessäsi potilasta, miten tärkeä puoli sairashoidossa tämä on, ja miten paljon siitä riippuu
ole aina aulis ja ystävällinen potilaiden vieraille ja pidä huolta, että he saavat istua
j.n.e.
huolehdi aina potilaiden kukista huolimatta siitä, ovatko ne kalliita kasvihuoneen
tuotteita tai yksikertaisia metsäkukkia
anna aina potilaan vastaanottaa avaamattomina kukkalähetykset, jos hän ei ole niin
heikko, ettei itse niitä voi aukaista 349
Ruumiin hyvinvointia ja mukavuutta edisti Mannerheimin mukaan se, että huolehti aina
raikkaasta ja sopivanlämpöisestä huoneilmasta. Sängyn viileys ja vuodevaatteiden
rypyttömyys sekä potilaan hyvä lepoasento ehkäisevät painehaavaumien syntymistä.
Potilaan tuskia saattoi lievittää eri menetelmin, kuten kuumavesipulloilla, hiekkapusseilla, lastoilla ja helpottavilla asennoilla. Nightingale antoi samantyyppisiä ohjeita. Lisäksi hän neuvoi potilaan ystäviä ja omaisia välttämään potilaan rasittamista
ajattelemattomilla puheilla ja käytöksellä.350
Kurinalaisuus. Kurinalaisuutta pidettiin aineiston perusteella sairaanhoitajattaren hyveenä. Varsinkin oppilasaikana korostettiin sen merkitystä ja oppilaita kasvatettiin
noudattamaan kuria. Mannerheim kehotti kurinalaisuuteen, joka ilmenee itsensä
hillitsemisenä ja jota voi kouluttaa itsessään. Se oli tarpeellinen silloin, kun joutui ohjaamaan muita sekä tilanteissa, joissa tarvittiin ”selvää päätä ja omien hermojen hallintaa,
sekä kärsivällisyyttä ja kestävyyttä”351. Kurinalaisuus näkyi päällepäin myös askeettisuutena. Virkapuvun tuli olla puhdas ja moitteettomassa kunnossa, hiukset kiinnitettynä
myssyn alle, hajusteita eikä koruja sopinut käyttää.352 Käytöksenkin tuli olla korutonta ja
hillittyä.
Sivistyksen merkitys korostui erityisesti koulutusuudistuskeskusteluissa ja sillä
tarkoitettiin joko teoreettista ja ammatillista osaamista tai moraalista luonnetta. Edellinen
painottui koulutuksen sisällöstä keskusteltaessa ja jälkimmäinen silloin, kun puhuttiin
sairaanhoitajattarille asetetuista moraalisista edellytyksistä. Pohjala kirjoitti Sairaanhoitajatarlehdessä, että sairaanhoitajattaren tuli olla
1. hyvin koulutettu ja kykenevä, jolla on tietoa, taitoa ja palvelemisen halua
2. terveyden opettaja
3. hyvä ja aktiivinen kansalainen.353
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Sairaanhoitajattaren työn luonne muuttui ja vastuu kasvoi päivä päivältä terveysalan
tiedon lisääntyessä, samoin laajeni yhteiskunnallinen vastuualue. Pohjala piti tärkeänä,
että tämän vuoksi sairaanhoitajattaren tulisi toimia aktiivisesti myös yhteiskunnallisissa
tehtävissä, koska se palveli myös hänen työtään. Hän oppii näin ymmärtämään olosuhteita, mistä potilaat tulevat.354 Hän edusti ammattikuntaansa myös vapaa-aikanaan.

3.3 Hoitamisen, hoitotyön ja hoitoetiikan tarkastelua Naima
Kurvisen aineiston näkökulmasta
Tässä luvussa käsittelen Oulun lääninsairaalan ylihoitajattarena vuosina 1904–1926
toimineen Naima Vilhelmina Kurvisen elämäntyötä. Hän vaikutti merkittävästi hoitotyön
kehittymiseen varsinkin Pohjois-Suomessa. Se näkyi koulutustason nousuna, sairaanhoitajattaren yhteiskunnallisen työn ja yhteishengen vahvistumisena sekä rauhanaatteen
ja naisen aseman tiedostamisen lisääntymisenä sairaanhoitajatarkunnassa. Hän puuttui
päättäväisesti myös väestön puutteelliseen terveys- ja hygieniatietämykseen toimiessaan
lääninsairaalan ylilääkärin Louis Gratschoffin yhteistyökumppanina. Häntä arvostettiin
ammattikunnan sisällä ja myös laajasti sen ulkopuolella.
Naima Kurvisen elämää luonnehditaan työksi ihmisen ja koko ihmiskunnan hyväksi.
Hän vastasi Oulun lääninsairaalan sairashoitotyöstä ja oppilaiden koulutuksesta, hän otti
kantaa myös ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin osallistumalla aatteellisiin
kansalaisjärjestöihin sekä perustamalla itse useita yhdistyksiä ja avustuskassoja, jotka
edistivät joko yksittäisen ihmisen tai yhteisön hyvinvointia.

3.3.1 Naima Kurvisen elämänvaiheista
Naima Vilhelmina Kurvinen syntyi Viipurissa 2.1.1876. Hänen sukunsa oli kuulua runonlausuja-, lauluntaitaja- ja parantajasukua355, ja hän oli itsekin harrastanut viulunsoittoa356.
Lähetyssaarnaajaperhe ei ollut varakas, mutta silti hänellä oli mahdollisuus käydä
yksivuotinen ”Helsingin Suomalainen tyttökoulu”357 ja sen jälkeen ”täydellinen
sairaanhoitajatarkurssi Helsingin kirurgisella sairashuoneella”358 vuonna 1896. Hän toimi
Sortavalan yleisessä sairashuoneessa sairaanhoitajattarena 8.1.1897–8.1.1899 ja pari
kuukautta tuosta ajasta ylihoitajattarena. Oulun lääninsairaalassa hän aloitti vanhempana
sairaanhoitajattarena 1.11.1899 ja toimi virassaan aina vuoteen 1902. Tuona aikana hän
354
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oli 5 kuukautta ylihoitajattarena. Vuonna 1902 hän matkusti opiskelemaan Lontooseen
ja sen jälkeen New Yorkiin, kunnes tuli valituksi Oulun lääninsairaalan ylihoitajattareksi
vuonna 1904.360
Oulun läänisairaalan ensimmäinen ylihoitajatar Mimmi Cederqvist erosi virastaan
lähteäkseen Amerikkaan syksyllä 1904. Myöhemmin hän houkutteli Kurvistakin ”ulos
maailmaan”, olihan Oulu ”ahdas kiittämätön paikka”.361 Ylilääkäri Gratschoff kirjoitti
lääninhallitukselle kirjeen, jossa pahoitteli taitavien sairaanhoitajattarien siirtyneen ulkomaille parempien työolosuhteiden houkuttamina.
Ikävää on, että sairaala menettää kelvollisen, taitavan ylihoitajattaren, ikävämpää
vielä, ett´ei hän ole ainoa, joka täältä lähtee Amerikkaan. Jo ennen on yksi hyvä
hoitajatar Oulun sairaalasta lähtenyt sinne, ja sairaalan paras hoitajatar seuraa nyt
ylihoitajatarta. Olisi hyvin tärkeä parantaa hoitajattarien tilaa, ett´ei heidän tarvitse
vierailta mailta hakea säännöllistä toimeentuloa.362
Gratschoff ehdotti lääkintöhallitukselle osoitetussa kirjeessään, että uudeksi ylihoitajattareksi valittaisiin Naima Kurvinen. ”Saan minä nöyrimmästi puoleltani ehdottaa, että virka
annettaisiin Neiti Naima Kurviselle, jonka minä tunnen, ja joka tuntee sairaalan.”363 Hän
aloittikin uudessa virassaan 26.9.1904.364
Monien tuon aikakauden sairaanhoitajattarien tapaan myös Kurvinen täydensi opintojaan ulkomailla. Vuosina 1902–1904 Lontooseen ja New Yorkiin365 suunnattujen
opintomatkojen lisäksi hän kävi omalla kustannuksellaan Saksassa ja Englannissa vuonna
1908 tutustumassa sikäläiseen opetukseen. Hän moitti Suomen valtion haluttomuutta
tukea ylihoitajattaria opetustyössä.
Valtio kyllä odottaa että me ylihoitajattaret annamme teoreettisen opetuksen oppilaille sen laitoksissa, mutta ei se meille ole antanut mitään eri kurssia opettamisen
taidossa; jos emme itse hanki sitä muualta, saamme kyllä usein tuntea
puutteellisuutemme. 366
Vuonna 1914 hän perehtyi kahden viikon aikana Hollannin367 sairaanhoitoon ja sairaaloihin sekä Berliinissä368 röntgenhoitoon viiden viikon aikana.
Kurvinen muutti Helsinkiin jäätyään eläkkeelle ylihoitajattaren virasta vuonna 1926.
Hän avasi heti kesällä Raaseporin Lepokodin.369 Helsinkiin hän perusti Salve-nimisen
yksityisen sairaskodin ”Sairasaputoimisto & opas”, joka tarjosi pääkaupunkiseudulle
hoitoon hakeutuneille potilaille ja heidän saattajilleen saatto- ja hoiva-apua sekä lääkärin
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ohjeiden mukaista sairasapua potilaiden kodeissa.370 Eläkkeellä ollessaankin hän jatkoi
aktiivisesti työtään hoitotyön hyväksi eri komiteoissa ja yhdistystoiminnassa.
Naima Kurvinen kuoli Helsingissä 17.4.1933. Siunaustilaisuus pidettiin
krematoriokappelissa Helsingissä 23.4.1933.371 Hänen ruumiinsa tuhkattiin ja tuhkauurna
asetettiin Hietaniemenkadun varrella olevaan Kolumbarioon.372

3.3.2 Naima Kurvinen aktiivisena järjestöihmisenä ja
yhteiskunnallisena vaikuttajana
Naima Kurvinen toimi monissa asioissa alullepanijana. Hän osallistui vilkkaasti eri
järjestöjen toimintaan ja perusti rahastoja sekä yhdistyksiä. Merkittävimpänä hänen
alullepanemistaan hankkeista voidaan pitää Oulun Sairaanhoitajataryhdistyksen paikallisosaston perustamista, mikä ei tapahtunut ongelmitta. Hän esitti myös oman opetussuunnitelmaehdotuksensa373 koulutuskeskustelun käydessä kiivaimmillaan ja julkaisi sen muun
muassa Kipinässä 374.
Sjuksköterskeföreningen i Finland, Suomen Sairaanhoitajataryhdistys, perustettiin
koulutettujen sairaanhoitajattarien toimesta Helsingissä vuonna 1898. Naima Kurvinen
halusi Oulun alueelle sen haaraosaston, joka kokoaisi yhteen Pohjois-Suomen
sairaanhoitajattaret. Lupaa hän ei yhdistykseltä tähän saanut, joten hän perusti itsenäisen
paikallisen seuran, Oulun Sairaanhoitajataryhdistyksen, maaliskuussa 28. päivänä
1908.375
Kurvinen toivoi yhdistymisen mahdollistavan Pohjois-Suomen sairaanhoitajattarien
keskinäisen yhteydenpidon ja lisäävän yhteenkuuluvuuden tunnetta.376 Sairaanhoitajattarien työ oli raskasta eikä vapaa-aikaa juurikaan ollut. Siksi kokoonnuttiin yhteen,
rentouduttiin, vaihdettiin ajatuksia ja kokemuksia sekä ajettiin samalla sairaanhoitajattarien etuja. Yhdistyksessä järjestettiin ”esitelmiä” ja ”keskusteluhetkiä”377, pidettiin
käsityöseuroja378 ja erilaisia tilaisuuksia varojen keräämiseksi erilaisten rahastojen tarpeisiin. Maksavien jäsenten määrä vaihteli yhdistyksessä vuosien varrella. Ensimmäisenä
vuonna se oli 18379, vuonna 1925 112 ja vuonna 1928 määrä laski 59 380 jäseneen.
370
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Ensiksi yhdistys osti aikaisemmin vuokraamansa Lepola-nimisen tilan naapurikunnasta Muhokselta sairaanhoitajattarien virkistyskäyttöön. 1000 Suomen markan ostopäätös tehtiin 25.9.1909 kokouksessa.381 ”Lepolassa” kävi yhdistyksen jäsenten lisäksi useita
vieraita, jopa ulkomaita myöten, ja se tarjosi kaupunkilaisille maaseudun rauhaa ja
virkistäviä hetkiä. 382
Oulun Sairaanhoitajataryhdistys piti yllä oppilaskotia vuodesta 1913.383 Vuonna 1919
myönnettiin kodille valtion avustusta 15 000 markkaa Kurvisen useiden anomusten jälkeen. Byrokratian rattaat pyörivät hitaasti. Vielä syksyllä 1920 Oulun
Sairaanhoitajataryhdistys sai kirjeen, jossa ilmoitettiin maksun viivästymisen johtuneen
saman vuoden heinäkuun 8. päivän paloturvallisuuspuutteista.
Sisäministeriö kehoittaa Lääkintöhallitusta olemaan maksamatta ensi kerran
maksettavaksi lankeavaa osaa mainitulle yhdistykselle myönnetystä valtionavusta.

384

Alun perin maksun ehdoksi ilmoitettiin oppilaskotitoiminnan vuosikertomuksen
lähettäminen Lääkintöhallitukselle.385 Kirjeenvaihdosta saa käsityksen, että maksusuoritusta haluttiin viivästyttää ilman pätevää syytä.
Oma Koti -rahasto perustettiin 1917 eläkkeellä oleville, vähävaraisille, työkyvyttömille ja vanhoille yhdistyksen jäsenille tarkoitetun asuntolan hankkimiseksi. Kurvisen
mukaan sairaanhoitajattaren palkka oli niin kehno, ettei siitä ollut vara panna säästöön
eläketurvaksi. Vuonna 1928 asuntolassa asui viisi eläkeläistä sekä lisäksi joitakin täydennyskolutukseen osallistuneita sairaanhoitajattaria.386 Naima Kurvisen alulle panemiin
hankkeisiin kuului myös Orpokoti Onnela, jossa kasvatettiin ja hoidettiin orpoja poikia ja
joka toimii vieläkin.387 Sairas- ja Hautauskassa Kipinä388 perustettiin maksavien jäsenten
sairauden tai kuoleman aiheuttamien kulujen korvaamiseksi ja Stipendirahasto389 vuonna
1924 opintoavustuksiin. Nimi muutettiin myöhemmin Naima Kurvisen Opintorahastoksi.
Ouluun perustettiin vuonna 1913 Tuberkuloosin vastustamisyhdistys, jonka perustajajäseniin Kurvinen kuului. Hän toimi varajäsenenä vuoteen 1920 asti ja siirtyi sen jälkeen
varsinaiseksi jäseneksi paikkakunnalta muuttaneen tohtori A. Boströmin tilalle. Yhdistys
järjesti yleisölle tiedotustilaisuuksia ja iltamia varojen keräämiseksi. Niiden lisäksi jäsenmaksuista saadut varat suunnattiin varattomien tuberkuloosipotilaiden hoitoon sekä
parantolamaksujen kattamiseen. Yhdistys keräsi varoja myös uuden Tuberkuloosisairaalan perustamiseksi Ouluun.390
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Ylihoitajattaret halusivat kehittää vaativaa hallinto- ja opetustyötään perustamalla
oman yhdistyksen vuonna 1917, ja luonnollisesti Kurvinen oli hankkeessa mukana.
Tapahtumaan liittyi ilmeisesti erilaisia tulkintoja, ainakin Epionessa todettiin sen edenneen ”sisäpiiriasina”. Tästä Kurvinen kirjoitti Kipinään vastakommentin ja totesi
yhdistyksen olevan avoin ja kaikkien ylihoitajattarien ulottuvilla.391
Kurvinen oli perustamassa Oulun Naisliittoa ja toimi muutoinkin aktiivisena ja
arvostettuna naisasianaisena. 392 Rauhanaate sekä heikoimpien puolustaminen olivat hänelle tärkeitä samoin kuin oikeudenmukaisuuden toteutuminen. Hän oli aktiivinen Suomen Rauhanliiton jäsen. Oulussa ollessaan hän toimi Oulun osaston393 johtokunnan puheenjohtajana ja Helsingissä394 hänet valittiin Keskushallitukseen vuonna 1927, missä
hän toimi kuolemaansa saakka. Hänen sanotaan olleen myös teosofi ja pohtija. Tämä
piirre näkyykin hänen julkaisuissaan. 395
Kurvinen näki hoitotyön kehittämisen mahdollisuuden myös julkaistussa sanassa. Jo
vuonna 1901 hänen tiedetään ehdottaneen Sjuksköterskeföreningille sairaanhoitajattarien
yhteisen lehden julkaisemista. Sen julkaisikin Cederqvist nimellä Tidskrift för
sjuksköterskor, mutta se jäi ainoaksi kappaleeksi eikä ole säilynyt jälkipolville.396 Kurvinen sen sijaan julkaisi tiettävästi ensimmäisen suomalaisen sairaanhoitajattaren kirjoittaman oppikirjan, Vid sjukbädden af X, vuonna 1903.397 Hän toimitti Pohjolan Jouluruusuja
-lehteä vuosina 1922–1928 kartuttaakseen sairasapukassa Kipinän rahastoa. 398 Samoin
Epione, Sairaanhoitajatarlehti että Naisten Ääni saivat useita hänen artikkeleitaan
julkaistavaksi. Vielä eläkkeellä ollessaankin hän osallistui vilkkaasti yhteiskunnalliseen
keskusteluun sekä hoitotyön edistämiseen toimiessaan asiantuntijana mm.
koulutuskomiteassa ja sairasapukassassa sekä ollessaan mukana sairaanhoitajataryhdistyksessä ja rauhanliitossa. 399
Kaikkien näiden lukuisten tehtävien lisäksi Kurvinen vastasi lääninsairaalan hoitotyön
hallinnollisista ja opetustehtävistä. Erityisesti Kurvinen ajoi sairaanhoitajattarien
koulutuksen ja palkkauksen yhtenäistämistä, pyrki parantamaan kiertävien sairaanhoitajattarien asemaa400 sekä ilmaisi huolestuneisuutensa mielisairaanhoitajien alhaisesta
koulutuksesta vaativaan tehtävään nähden401.
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3.3.3 Pohjolan tuikkiva valo: sairashoidon aatekuvio Naima Kurvisen
aineiston näkökulmasta
Sairaanhoitajattarena, johtajattarena ja opettajattarena Naima Kurvinen oli nähnyt ja näki
sairaanhoitajattaren työn monikirjoisuuden ja haasteellisuuden. Työ oli raskasta, huonosti
palkattua ja yksinäistä, varsinkin kiertävillä hoitajattarilla. Hän kirjoitti lämpimästi
nuorempien sairaanhoitajattarien työstä Kipinässä seuraavasti:
Ne ovat se sankka joukko, joita ei laki suojele raskaampaa työtä vastaan (kuten
vanhempia). Siksi heidän yli kaiken tulee omata rakkautta työhön eikä pitää itseään
liian hyvänä halpaan ja usein kovaan siivoomis ja puhdistustyöhön. He ovat se
sankka joukko joka hajaantuu Suomen köyhimpiin ja valistumattomimpiin paikkoihin auttamaan köyhää sairasta, puhdistamaan epäsiistejä koteja, opettamaan
ymmärtämätöntä kansaa terveyttä suojelemaan ja hoitamaan heikkojaan. Siihen
tarvitaan suurta mielenlujuutta, hellä rakastava sydän ja valistunut järki. Lisäksi tarvitaan siihen kokemusta sairaanhoidossa koska he harvoin joutuvat paikkakuntaan
jossa lääkäri asuu, vaan usein ainoastaan telefoonilla ja joskus ei silläkään (kuten
esim. Hailuodossa) ovat tilaisuudessa neuvoja kysymään. 402
Voidaan sanoa, että tässä Kipinässä kirjoitetussa artikkelissa oli tiivistetysti kuvattuna
sairashoidon eetos sellaisena, kuin Kurvinen sen näki. Se oli työskentelyä ihmisyyden
puolesta vaikeissa ympäristön olosuhteissa ja niiden haasteisiin vastaamista, puhtaus- ja
terveysapostolin tehtäviä sekä vastuullisuutta. Se oli kokonaisuudessaan koulutettujen
sairaanhoitajattarien työkuvan toteuttamista, mikä osoittautui sisällöltään laajemmaksi
kuin pelkäksi työksi. Sairashoitotyö oli elämäntapa.
Olen muodostanut Kurvisen elämäntyötä kuvaavan aineiston perusteella aatekuvion,
joka sisältää neljä luonnehdintaa siitä, millaisia ominaisuuksia sairaanhoitajatar tarvitsee
sairashoitotyössään. Aatekuvio sisältää niitä odotuksia, vaatimuksia, toiveita ja ihanteita,
joita liitettiin tuon aikakauden hoitotyöhön, hoitamiseen ja hoitoetiikkaan. Kurvisen
aineiston ansiosta siihen on kietoutunut mukaan myös hoitotyön realismia, ärhäkkää
naisasiaa ja päätään nostavaa feminismiä. Huono palkkaus, epäinhimilliset työolot, naisten syrjiminen ja alistaminen, hoitajille esitetyt nuhdesaarnat ja monet muut sairaanhoitajattarien työtä koskevat kuvaukset eivät himmennä sitä sairashoitotyön ideaalin alkuperän
kuvausta, minkä Kurvinen useissa kirjoituksissaan lopulta esittää. Kun kaikki epäolennaiset tekijät riisutaan pois, jäljelle jäävät olennaiset. Näitä ovat mielenlujuus, hellä sydän,
valistunut järki ja rakkaus työhön.

3.3.3.1 Sairaanhoitajatar tarvitsee mielenlujuutta
Naima Kurvisen mielestä sairaanhoitajattaren työn oli haasteellista. Sen ajan
yhteiskunnallisissa olosuhteissa erityisesti naisen aseman parantaminen ja ammatillisen
sairashoitotyön arvostuksen kohottaminen kohtasi vaikeuksia niin resurssien aineellisella
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kuin henkiselläkin puolella. Hänen mukaansa sairaanhoitajattaret olivat taistelijoita, jotka
tarvitsivat taistelussaan mielenlujuutta.
Mielenlujuutta kysyttiin erityisesti sairaanhoitajattarien toteuttamassa kansansivistystyössä, johon he joutuivat levittäessään tietoa terveydestä ja hygieenisyydestä, ohjatessaan äitejä lastensa hoidossa ja opettaessaan potilaiden omaisia valmistamaan sairasruokaa sekä hoitamaan näitä kotona. He kohtasivat ennakkoluuloja, taikauskoa, vastustusta
ja jopa hoidosta kieltäytymistä. Tehtävä ei ollut helppo, kuten Kurvinen kirjoitelmassaan
mainitsi.
Valitettavasti on meidän köyhä kansamme niin tietämätöntä ja huonoihin
epäpuhtaihin oloihin rakastunutta, että työ näyttää hyvin vaikealle.403
Nuorena ammattikuntana sairaanhoitajattaret saivat kohdata monenlaista vastustusta niin
potilaiden, omaisten, lääkärikunnan kuin virkamiestenkin puolelta. Tähän viittaavat useat
Kurvisenkin kirjoitukset. Hän purki usein Kipinä-lehdessä harmejaan, joita aiheuttivat
mm. sairaanhoitajattarien palkkaus, koulutus ja oppilaskodin valtiollisen tuen tahallinen
viivästyttäminen. Muita Oulussa sattuneita tapahtumia oli sairaanhoitajattarien jättäminen
suojeluskunnan, kansalaissodan aikaisen yhteistyökumppanin, juhlien ulkopuolelle.404
Palkkakysymystä Kurvinen piti naisen arvoa alentavana ja sairaanhoitajattaren työn
aliarvostamisena. Kysymys kärjistyi tilanteessa, jossa vartijat hakivat senaatilta yhdessä
sairaanhoitajattarien kanssa palkankorotusta. Vartijoiden palkkaa korotettiin enemmän
kuin he osasivat pyytää, mutta sairaanhoitajattaret jäivät täysin korotuksen ulkopuolelle.405 Yleensäkin sairaanhoitajattaren tulot hädin tuskin kattoivat hänen vuosittaiset
menonsa. Kurvinen julkaisi laskelmansa Kipinässä sairaanhoitajattaren vuosittaisista
menoista ja tuloista, mistä kävi ilmi, että budjetti jäi miinukselle 807 mk, kun tulot olivat
1200 mk. Laskelmassa ei lainkaan huomioitu virkistyksen aiheuttamia menoja.406
Kurvinen vaati miesvaltaiseen lääkintöhallitukseen naisjäsentä, joka tuntisi
sairashoitoalan. Hän koki pettymyksen myös päätöksestä, jossa virkamieskodille
myönnettiin valtion avustusta 50 000 mk, kun samanaikaisesti Oulun oppilaskoti jäi ilman avustusta.
Alentavaa on todellakin olla nainen 20lla vuosisadalla. Kaikkea edistystä uudistusta
ja naisten aseman ja ammattitason korottamista tarkoittamaa toimintaa poljetaan virastojen puolelta, virastojen, jossa miehet hallitsevat. Muuta emme voi odottaakaan.
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Totta on, että me naiset olemme tyytyneet kohtaloomme, ja kun miehet ovat meitä
halveksineet, niin me emme ole itsekään jaksaneet itseemme luottaa, emmekä antaa
arvoa naisten työlle…meille on aina opetettu itseämme kieltämään, kunnes tämä
itsekieltäymys on tehnyt meistä (mitä miehet ja lääkärit on tahtoneetkin) väsyneet
työn orjat, vailla intoa ja elämänhalua, vailla muuta sielunelämän kehittäjää kuin
sen mitä olemme sairaita epänormaalisia ihmisiä katsoessamme omaan sieluumme
heiltä saaneet. 408
Näkemys sairaanhoitajattaren työn keskeisestä tehtävästä ja pätevyyden vaatimuksesta
kulki tohtori Tor Dreijanin kanssa eri linjaa, kun pohdittiin tuberkuloosisairaanhoitajattaren viran perustamista ja sille annettuja edellytyksiä. Kun Tor Dreijan painotti tietopuolista osaamista ja sivistystä, tuberkuloosin taudin kuvan tunnistamista ja hoidon osaamista, yleisen hygienian ja lapsenhoidon, asuntohygienian, talousekonomian, kunnallisten ja köyhäinhoitokysymysten tuntemista, niin Kurvinen kumosi vaatimukset noin lyhyen kurssin aikana mahdottomaksi omaksua. Hän tähdensi kurssille pyrkivien
”persoonallisen kokemuksen”409 merkitystä sen lisäksi, että heillä olisi monipuolinen
kokemus sairaanhoitajattaren eri tehtävistä. Hänen mielestään sairashoitotyö oli
käytännöllistä ja mikään kurssi ei tee naisesta valmista ja etevää.
Jokaisen sairashoitotyön kurssin tulisi hänen mukaansa opettaa kolme perusasiaa.
Ensinnäkin on se, että sairaanhoitajatar oli lääkärin määräysten tarkka toimeenpanija.
Toiseksi hän oli omassa elämässään ja työssään toteutettava puhtauden ja terveyden periaatteita. Kolmanneksi hän oli yleisön palvelija, ei palveltava. Tietopuoliset vaatimukset
sisältyivät jo sairaanhoitajatarkursseihin eivätkä ne toimi sairashoitotyön pätevyyden
mittareina. Kurvinen listasi tuberkuloosihoitajattarelta vaadittavat seikat seuraavasti:
Hänen tulee olla ammattinsa taitava
Hänen tulee omata ystävällinen rakastava luonne ja käytös
Hänen täytyy olla tunnontarkka
Hänen tulee rakastaa työtään
Hänellä tulee olla kokemusta eli tietoja tuberkuloosibasillin tuhoavasta vaikutuksesta.410
Kannanotot ilmaisivat selvästi näiden kahden ammattikunnan, lääkäreiden ja
sairaanhoitajattarien, erilaiset näkemykset sairashoitotyön keskeisestä tehtäväkuvasta ja
sisällöstä.
Sairaanhoitajatarkunnan yhteisöllisyys oli mielenlujuutta vahvistava tekijä. Vuosisadan alkupuolella keskusteltiin sisar-nimikkeen käyttöönottamisesta. Muualla Euroopassa
sairaanhoitajattaret käyttivät sisar-sanaa oman nimensä edessä. Puolustajat vetosivat
sairashoitotyön kutsumuksen luonteeseen sekä sisar-nimen yhteishenkeä vahvistavaan
vaikutukseen.
Tietäisimme kuuluvamme siihen suureen sisarkuntaan, joka on palvelukseen ryhtynyt, jättäin yhteiskunnallisen aseman, kodin ja hyvät päivät. Se muistuttaisi meille
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niitä kalliita lupauksia, joitain tällaiseen kuntaan kuuluminen velvoittaa, ja yhdistäisi meidät paremmin toisiimme.411
Kurvinen piti yhteishenkeä tärkeänä. Hän perusteli sillä Oulun Sairaanhoitajataryhdistyksen perustamista ja muistutti usein siitä. Kaikki yhdistyksen toiminta tähtäsi yhteisyyden
ylläpitämiseen ja ”pienen sisarkunnan” yhteisen hyvän saavuttamiseen.
Raskas ja epäkiitollinen työ epäinhimillisissä olosuhteissa vaati sairaanhoitajattarilta
mielenlujuutta. Yhteistyö ja perheenomaiseen sisarpiiriin kuuluminen, jolta sai kannustusta tärkeäksi koettuun työhön, auttoi jaksamaan sen lisäksi, että ainoan kiitoksen saattoi
kuulla heikolta potilaalta. Kurvinen vaati sairaanhoitajattarilta rohkeutta omiin ja
yhteiskunnan epäkohtiin puuttumiseen ja osoitti sitä itse esimerkillisesti elämällään.

3.3.3.2 Sairaanhoitajatar tarvitsee hellää sydäntä
Vaikka sivistyneisyyttä, älyä, hienostunutta käytöstä ja vankkaa tietopohjaa pidettiin
tärkeänä sairaanhoitajattaren työssä ja ammatillisuuden ehtona, eivät nämä ominaisuudet
yksistään olleet takaamassa sairashoitotyön laatua. Sairaanhoitajatar oli väärällä alalla,
mikäli häneltä puutui hellä ja potilasta rakastava sydän. Hellä ja rakastava sydän viittasi
ihmisyyteen.
Kipinässä Kurvinen mainitsi usein itsensä unohtamisen ja potilaan rakastamisen sekä
voimiensa uhraamisen potilaan ja työn hyväksi. ”Silloin ei työn paljous rasittaisi, eikä
palkan pienuus estäisi tekemästä tätä jaloa työtä”412. Vaikka tunnettiin työn saaman ulkopuolisen arvostuksen puute, joka näkyi heikossa palkkauksessa, työolosuhteissa sekä
työeduissa, koettiin työ niin tärkeäksi ja merkittäväksi, että sille antauduttiin pyyteettömästi.
Työlle antautuminen saattoi sisältää myös henkisen kasvun ja kehityksen mahdollisuuden. Kurvinen kuvaa työn henkisen ulottuvuuden muovaavan sairaanhoitajattaren sisäistä
”taideteosta”, jonka tavoitteena on ”siveellisesti ja sielullisesti hyvä sairaanhoitaja”413.
Tämä merkitsi sitä, että jokaisella sairaanhoitajattarella oli jokin henkisesti korkea
olemuksensa, joka liittyi ihmisyyteen. Sitä ”taideteosta” hän saattoi muovata ja kehittää,
nimenomaan potilaan parhaaksi.
Sairaanhoitajatar ei ollut pelkästään ammatti-ihminen, vaan myös ihminen. Ihmisyys
tarkoitti heikko-osaisten puolesta taistelemista, ”yhteiskunnallista parannustyötä” ja
antautumista sairashoitotyöhön.
Kun kerran näemme ja tunnemme kärsivän kohtalon kun näemme sen henkisen pimeyden missä suuri ala ihmisiä värjöttää, niin tunnemme myös velvollisuutemme
olevan panna sen pienen kynttilän, joka kunkin meidän sydämmessämme palaa,
yhteiselle alttarille palamaan sivistyksen ja tiedon tulta levittämään.414
Kutsumus velvoitti ihmisyyteen. Se konkretisoitui yhteiskunnallisessa työssä.
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Lämpöisen ja tuntevan sydämemme kehoitusta seuraten voimme myös olla mukana
yhteiskunnallisessa työssä orpojen ja köyhien eteen työtä tekevissä piireissä, rauhan
aatteen levittämisessä, lastentarha ja kasvatustyössä, sekä ennen kaikkea omassa
ammattikunnassa…”415.
Velvollisuus kohdistui myös omaan ammattikuntaan, sen toiminnan kehittämiseen ja
ennen kaikkea varojen keräämiseen moniin yhteisiin hankkeisiin.
Kurvinen antaa oppikirjassaan ohjeita eri potilasryhmien, niin lasten, nuorten, vanhusten, invalidien, naisten, miesten kuin kuolevienkin, hoitamisessa. Pienet lapset vaativat
hoitamisessa huolellisuutta, kun taas nuoret tarvitsevat luotettavaa sairaanhoitajatarta
uskoutuessaan asioissaan hänelle. Miespotilaiden on joskus vaikea hyväksyä tai pyytää
apua toisilta, mutta tehdessään niin ovat ”kuin avuttomia lapsia”416. Heidän on usein
vaikea hyväksyä muuta hoitokeinoa kuin hierominen. Kuolevan potilaan hoidosta Kurvinen mainitsee, että sairaanhoitajattaren tulee olla tämän luona pitäen tätä kädestä kiinni
viimeiseen hetkeen asti. Tällainen herättää kuolevassa luottamusta ja poistaa pelkoa sekä
yksinäisyyttä. Samoin surevia omaisia tulee kohdella ystävällisesti ja rakastavasti.417
Kaikissa näissä hoito-ohjeissa Kurvinen tähdensi sairaanhoitajattaren hienotunteisuutta ja
rakkautta potilaitaan kohtaan, olivatpa he itse aiheuttaneet sairautensa tai eivät.
Sairashoitotyön kutsumuksellinen luonne merkitsi sitä, että sairaanhoitajatar kohteli
potilasta, kuten kaikkia ihmisiä, inhimillisesti ja rakastavasti. Kaikilla naisilla ei tätä
luontaista taipumusta ollut, mutta sairashoitotyölle hakeutuneilta tämä ominaisuus vaadittiin.

3.3.3.3 Sairaanhoitajatar tarvitsee valistunutta järkeä
Pelkästään hyväntahtoisuudella ja rakkaudella ei sairashoitotyössä pärjännyt, vaan tarvittiin valistunutta järkeä sekä käytännöllistä taitoa, mitkä varmistettiin koulutuksella.
Kurvinen totesi:
Kärlek och ömhet äro en god sak, men god och instuderad sjukvård är säkert mera
praktisk och gifver icke sällan ett bättre resultat.418
Sairashoitotyön katsottiin perustuvan tieteelliseen tietoon ja sairaanhoitajattarilta vaadittiin tunnollisuutta tiedon hankkimisessa ja rehellisyyttä sen antamisessa lääkärille. Koulutuksen aikana pyrittiin oppilaissa herättämään inhoa kaikkea epätervettä, tietämättömyyttä, epämääräistä ja näennäistä tietoa kohtaan ja rakkautta totuuteen.419 Koulutuksen
kehittämistä sairashoitotyön vaatimuksia vastaavaksi pidettiin tärkeänä.
Kurvinen osallistui ahkerasti koulutusuudistuskeskusteluun. Hän julkaisi Kipinässään
sekä Sairaanhoitajatarlehdessä oman uudistusehdotuksensa.420 Hän ajoi myös sairaan415
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hoitajatarkoulutuksen yhtenäistämistä, vanhemman ja nuoremman sairaanhoitajattaren
eron poistamista. Hänen näkemyksensä mukaan työ oli samanlaista, sisällöltään yhtä
vaativaa ja raskasta molemmilla, mutta toisesta vain maksettiin kehnompaa palkkaa.
Valistunut järki merkitsi ammattitaitoisuutta, jatkuvaa työnsä kehittämistä ja itsensä
kasvattamista ihmisenä. Sairaanhoitajatar ei saanut tyytyä keskinkertaisuuteen, ja
huolimattomuutta piti karttaa kaikin keinoin.
Kurvinen oli pohdiskelija. Hän julkaisi runoja, mietelauseita ja artikkeleita, jotka
käsittelivät ihmisyyttä sekä sen ulottuvuutta sairashoitotyössä. Hän ohjasi myös
sairaanhoitajattaria sekä oppilaita itsetutkiskeluun ja itsensä kasvattamiseen.
Meidän elämämme olkoon jokapäiväistä itsekasvatusta, että me opimme hallitsemaan ja ohjaamaan ulkonaista toisille näkyvää olentoamme, ja sitä myöten kun tähän pyrimme, opimme myös hallitsemaan sisäistä olentoamme.421
Valistunutta järkeä osoitti myös puuttuminen ammattikuntansa epäkohtiin. Kurvinen esitti
jo hyvin varhaisessa vaiheessa sairaanhoitajattarien siirtymistä kolmivuorotyöhön, eli 8tuntiseen työpäivään, sekä vapaa-ajan lisäämistä.422 Jälkimmäistä ideaansa hän toteuttikin
Oulun lääninsairaalassa, missä hoitajattaret saivat ylimääräisen vapaansa. Se alkoi lauantai iltapäivästä ja kesti maanantain aamuun. Tämän lisäksi hän sai järjestetyksi toisenkin
iltapäivävapaan.
Terveyttä ja hygieenisyyttä koskevan tiedon jakaminen tavalliselle kansalle oli Kurvisen mukaan sairaanhoitajattarien työtä, jota hän vertasi pimeässä tuikkivaan valoon:
”Kaikessa tässä hän on melkein yksin tuikkiva valo, joka levittää valoa, ja vähitellen
valaistaan kaikki järjet”423. Heillä oli vastuu kansan sivistämisessä ja valistamisessa. Tätä
työtä sekä sairaanhoitajatarkoulutuksen kehittämistä pidettiinkin Kurvisen keskeisimpinä
saavutuksina. Venny Snellman mainitsi siitä hänen muistotilaisuudessaan.
Voimme täydellä syyllä sanoa että hän loi Ouluun sairaanhoitajatarkoulun järjestelmällisine opetusohjelmineen, vakinaisine opettajineen ja luokkahuoneineen. Hän
sai aikaan oppilasten yleistason huomattavan kohoamisen ja koulutusajan
pidentämisen 2-vuotiseksi, jota se silloin ei ollut missään muussa lääninsairaalassa.
Oppilasten oman edun ja heidän koulutuksensa takia hän järjesti heille harjoittelua
niissä laitoksissa, joita paikkakunnalla oli tarjolla. Niinpä Naima Kurvinen oli
varsinaisen sairaanhoitajatarkoulutuksen piirissä ensimmäinen, joka tutustutti oppilaansa myös yhteiskunnalliseen sairaanhoitoon ja terveydenhuoltoon.424
Sairaanhoitajattaren työn hyveinä voidaan pitää ahkeruutta, tunnollisuutta ja täsmällisyyttä. Työn paljous ei antanut lupaa laiskotteluun hetkeksikään, edes lain puitteissa ei
vapaa-aikaa tai lomapäiviä sallittu. 425 Tarkkuutta ja rehellisyyttä tiedon keräämisessä
sekä sen antamisessa lääkärille painotettiin monessa yhteydessä. Tiedon piti olla luotettavaa, tieteellistä ja sen tuli kertoa kaikki oleellinen. Kaikki tämä oli osoituksena valistuneen järjen käytöstä, jonka lopuksi kruunasi sairaanhoitajattaren ystävällinen käytös.
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3.3.3.4 Sairaanhoitajatar tarvitsee rakkautta työhön
Kurvisen aineiston perusteella rakkaudella voidaan sanoa olevan merkittävä tehtävä
sairaanhoitajattaren työn aatteessa. Ei ole liioiteltua väittää sen kuvaavan sairashoitotyön
perusolemusta hänen kirjoittaessaan seuraavasti Kipinässä.
Rakkaus köyhään yksinkertaiseen kansaamme, jota me olemme määrätyt äidin ja
naisen sydämellä auttamaan hänen hädässään.426
Sairashoitotyö oli siis sairaanhoitajattarille hänen mukaansa kutsumus, joka ammensi
voimansa rakkaudesta potilasta ja koko kansakuntaa kohtaan sekä ihmisten kokemasta
hädästä. Tämän lisäksi nainen oli hänen mukaansa sellainen, joka oppiessaan rakastamaan työtään, teki sitä määrättömästi kaiken muun unohtaen. Hän varoitti päästämästä
kurssilta sellaisia hoitajattaria, jotka eivät rakastaneet työtään.
Rakkaus työhön näkyi myös rakkautena toisia sairaanhoitajattaria kohtaan. Hän katsoi,
että hyvä yhteishenki vahvistaa ja lujittaa sairaanhoitajattaria työhönsä. Tästä yhteistyön
merkityksestä hän muistutti useissa yhteyksissä, kuten kiertokirjeessään.
Vaikka kukin työssämme olemme tavallaan yksin, tarvitsemme toinen toistemme
henkistä tukea ja tietoisuuden siitä, että me muodostamme yhden lujan piirin, jonka
jokainen rengas lujasti liittyy toisiinsa, ja jonka yhteys myös liittää kotiimme, jossa
opimme ensi askeleet työtämme varten.427
Kurvinen vertasi sairashoitotyön luonnetta perheeseen, jossa sairaanhoitajataroppilaat
ottavat ensiaskeleita turvallisesti vanhempien sairaanhoitajattarien opastuksella. Huolenpito toisista jatkui jopa vanhuuteen asti, minkä Oulussa mahdollisti Oma Koti- yhdistys,
jossa asuntolassa saattoi varaton eläkkeelle siirtynyt sairaanhoitajatar viettää turvallisen
vanhuuden.
Kurvinen katsoi, että sairaanhoitajattarien jako nuorempiin ja vanhempiin hoitajiin
aiheutti eripuraa ammattikunnan sisällä ja oli osaltaan rikkomassa yhteisyyttä. Hän vastusti koulutuksen perusteella tehtyä jakoa ja ehdotti nimityksen poistamista sekä koulutuksen yhtenäistämistä.
Sairaanhoitajattarien pyyteetön rakkaus joutui lujille yhteiskunnan murrosvaiheissa.
Oulussa sairaanhoitajattaret kieltäytyivät hoitamasta kansalasisodan punaisia vankeja ja
perustelivat päätöstään seuraavasti.
Kun vankiraukoilla on niin huonot olot, että sitä itse kärsii heidän oloansa katsellen. He näkevät nälkää. Heillä ei ole vuoteita …että työ, jonka sairaanhoitajatar toimittaa on niin pientä että se on kuin hukkaan mennyttä voimaa428
Kurvinen ihmetteli tällaisten hoitajien moraalia, mutta ei puuttunut sairaanhoitajattarien
tekemään valintaan, vaikka johtajattarena hänellä olisi ollut siihen mahdollisuus.
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3.3.4 Yhteenveto
Miksi tutkin Naima Vilhelmina Kurvisen elämän työtä? Missä mielessä hän on merkittävä
henkilö hoitotyön historiassa ja tutkimukseni näkökulmasta? Hoitotyön historiantutkimuksen kannalta kenen tahansa hoitotyöntekijän elämänhistoria on merkittävä
tiedonlähde. On toinen asia, löytyykö siitä riittävästi aineistoa tutkimusmateriaaliksi.
Kurvisen kohdalla näin on.
Kurvisen elämänhistorian tekevät mielenkiintoiseksi monet tekijät, kuten se, että
modernin hoitotyön alku ajoittuu melko lähelle hänen elinaikaansa ja
sairaanhoitajatarkoulutus oli Suomessa juuri käynnistynyt ja kehittymässä. Kansalaisilla
ei juurikaan ollut tietoa terveydestä ja hygieniasta, mikä vaikutti osaltaan
sairaanhoitajattarien työkuvaan. Maailman ja Suomen poliittinen tilanne oli epävakaa.
Lisäksi Kurvisella oli persoonallinen tapa toimia ja työskennellä näissä olosuhteissa. Hän
tunsi itsensä joskus yksinäiseksi taistelijaksi, jolle oli annettu vaikea tehtävä kaukaisesta
Pohjolan kaupungista.
Kurvinen oli vahva ihminen ja aktiivinen vaikuttaja. Hän ihmetteli kärkevästi naisen
heikkoa asemaa yhteiskunnassa ja virkamiesten haluttomuutta parantaa sitä, erityisesti
palkka- ja koulutuskysymyksissä. Hän ajoi kiertävien sairaanhoitajattarien oikeuksia,
puutui heidän kurjiin työskentelyolosuhteisiinsa, puolusti maaseudulla kouluttautuneiden
yhdenmukaisia oikeuksia ja esitti oman opetusohjelmansa sairaanhoitajatarkoulutuksen
yhtenäistämiseksi. Vastaanotto ei aina ollut suopea omienkaan keskellä. Muun muassa
Epionesta voi havaita hänelle osoitettujen kommenttien ja vastineiden närkästyneen sävyn.
Kurvisen elämänkatsomus näkyi hänen käsityksessään sairaanhoitajattaren työstä.
Kasvattajana nainen ja sairaanhoitajatar oli hänen mielestään merkittävässä asemassa
levittämässä rauhanaatetta, oikeudenmukaisuutta, rakkautta ja terveyttä. Siitä huolimatta,
että naisen asemaa ja tehtävää ei tunnustettu virallisesti, nainen toteutti merkittävää tehtäväänsä antautuessaan lähimmäisen hoivaamiseen ja auttamiseen. Kurvinen ei laskenut
hoitotyötä siltikään pelkän kutsumuksen varaan, vaan hän tiesi myös realiteetit: huono
palkkaus, epäinhimilliset työolosuhteet ja heikko arvostus olivat epäkohtia, joiden
poistamiseksi hän työskenteli väsymättä. Hän ei nähnyt eettisten ja aineellisten vaatimusten välillä ristiriitaa.
Useiden rahastojen ylläpitäminen ja hoitaminen vaati Kurviselta ja sairaanhoitajattarilta ansiotyön lisäksi paljon niin taloudellisia kuin ajallisiakin uhrauksia. Lepokoti Lepola, Oppilaskoti, Oma Koti -rahasto, Sairas- ja Hautauskassa Kipinä ja Stipendirahasto
pyörivät pelkästään Oulun Sairaanhoitajataryhdistyksen jäsenten tarmon varassa. Vaativan ja toimeliaan johtajan siirryttyä toiselle paikkakunnalle toiminta hiljeni merkittävästi.
Kurvisen isänmaallisuus tulee esiin niissä runoissa ja artikkeleissa, joita hän kirjoitti
Kipinässä. Kansalaissodan kärjistyneissä poliittisissa oloissa inhimillisyys ja ihmisyys
saatettiin syrjäyttää, kun Oulun lääninsairaala teki yhteistyötä valkoisten kanssa.
Ylilääkärin tuli ilmoittaa lääkintöhallitukselle jokaisen punaisten hyväksi toimineen
sairaanhoitajattaren nimi. Tämä lienee osaltaan vaikutti siihen, että sairaanhoitajattaret
kieltäytyivät hoitamasta punaisia vankeja Oulun Raatissa. Kurvinen moitti heitä, mutta ei
esimiehenä myöskään vaatinut heitä siihen.
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Alaranta mainitsee tutkimuksessaan, että Kurvisen ja Sofia Mannerheimin välillä oli
valtataistelu, joka koski erityisesti sairaanhoitajatarkoulutuksen uudistamista.429 Kipinästä
löytyy Kurvisen maininta huhusta430, jonka mukaan Mannerheim olisi vastustanut
sairaanhoitajattarien palkankorotusta. Vahvassa, toimeliaassa hoitotyön kehittäjässä on
myös inhimillisiä heikkouksia. Kärki mainitsee hänen polttaneen tupakkaa ja piippua. 431
Merkittävimmäksi lähteeksi voidaan nimetä Kurvisen käsinkirjoittamat Kipinä-lehdet,
joista kaikki vuosikerrat löytyvät Oulun Maakunta-arkistosta. Niissä on Kurvisen laatimia
artikkeleita hoitomenetelmistä ja taudinkuvauksista, matkakertomuksista sekä lisäksi
kirjeitä, runoja, mietteitä ja vastineita eri lehtien artikkeleihin. Hän kirjoitti lehteen
sairaanhoitajattarille ajankohtaisista asioista. Jotkut niistä on kirjoitettu spontaanisti
tunnekuohun vallassa, kun taas joitakin oli harkittu ehkä pitempäänkin. Käsialakin kertoo
tämän. Edellisessä tilanteessa se on lennokasta, kun taas jälkimmäisessä tapauksessa se
on säännöllistä ja huoliteltua marginaaleja myöten. Artikkelit kuvaavat hyvin hänen käsitystään hoitotyön tehtävästä ja ideasta. Toiset ovat elämän sekä hoitotyön tarkoitusta
pohtivia, toiset taas eettisesti normatiivisia ja moraalisia.
Kurvisen toimittamat Pohjolan Jouluruusuja -lehdet sekä ensimmäinen suomalainen
hoitotyön oppikirja, New Yorkissa kirjoitettu Vid sjukbädden af X, antavat käsityksen
tuon ajan yhteiskunnan olosuhteista ja hoitotyöstä. Saman havainnon voi tehdä myös
artikkeleista, joita hän kirjoitti Epioneen, Naisten Ääneen tai Sairaanhoitajatarlehteen.
Kirjeistä lääkintöhallitukselle saa erinomaisen käsityksen tuon ajan terveydenhuoltoolosuhteista vuosikertomuksineen ja tavaraluetteloineen sekä -tilauksineen. Nämä
lukeutuvat myös tärkeisiin primäärilähteisiin. Esimerkiksi ristiriitaiset tulkinnat Kurvisen
viran vastaanottamispäivästä tarkentuvat erään kirjeen perusteella päivämäärään
26.9.1904. Samoin Kurvisen seuraajan, Fanny Salevan nimitys, voidaan varmistaa näistä
kirjeistä.
Historiantutkimus on tiedon palasten etsimistä ja niiden yhteensovittamista. Aina jää
ratkaistavaksi tuleville tutkijoille avoimiakin kysymyksiä, kuten tässäkin tutkimuksessa.
Milloin Pohjolan Jouluruusut ilmestyivät (1922–1926 vai 1928), oliko Kurvisella
Raaseporin lepokotia, kuten Naisten Äänessä ilmoitettiin, ottiko Saleva virkanimityksen
vastaan heti Kurvisen jälkeen, millaiset tapahtumakuviot liittyvät ylihoitajattarien
yhdistymiseen tai millainen asema Kurvisella oli tuona aikakautena muiden hoitotyön
kehittäjien keskuudessa? Jälkimmäinen kysymys on mielenkiintoinen. Aineiston perusteella sain sellaisen käsityksen, että Kurvinen oli ajoittain yksin voimakkaine käsityksineen ja kannanottoineen. Tämä ei kuitenkaan häntä lannistanut, vaan yhä uudestaan hän
antoi äänensä kuulua.
Korkean moraalin ihanne korostui Kurvisen aineistossa kautta linjan. Hän ei kuitenkaan syyllistynyt naiviuteen, vaan havaitsi ja ymmärsi ympäröivän todellisuuden. Olihan
hän nähnyt käytännöllisessä työssään elämän karuja tosiasioita. Kuitenkin hän uskoi
lujasti
sairaanhoitajattarien
työn
jaloon
luonteeseen.
Kääntyikö
hyve
sairaanhoitajatarkunnassa ylpeydeksi ja ylimielisyydeksi? Kurvinen varoitti tästä sairaanhoitajattaria.
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Kurvinen painotti myös rakkauden, ”hellän sydämen”, merkitystä sairashoitotyössä ja
sen vaikutusta ihmisten hyvinvointiin. Todellisuudessa jää hieman epäselväksi muutamaa
lähdettä lukuun ottamatta, kuinka pitkälle sairaanhoitajattaret kykenivät sitä noudattamaan. Tunnollisuus, huolellisuus ja täsmällisyys eivät vielä riitä osoittamaan rakkautta
työhön ja potilaaseen. Näistä kyllä löytyy mainintoja osastojen päiväkirjamerkinnöistä,
jotka vastaavat tämän päivän hoitotyön dokumentointia.
Työuupumuksen tunnustaminen oli kuitenkin merkki sairaanhoitajattarien
inhimillisyydestä. Sairaanhoitajatar saattoi olla heikko, epätoivoinen vaikeissa tilanteissa
tai väsynyt työssään, jopa tehdä virheitä. Kirjoituksissaan Kurvinen kuitenkin kehottaa
jatkuvaan itsetarkkailuun ja itsekasvatukseen, välttämään laiskuutta ja huolimattomuutta
sekä leväperäisyyttä. Nämä ominaisuudet sairaanhoitajattarissa olivat tuomittavia. Toisten
virheistä tuli oppia eikä niitä missään tapauksessa saanut toistaa. Omassa työyksikössään
Kurvinen ei suvainnut tällaisia ominaisuuksia. Oppilaista lahjakkaimmat pääsivät yleensä
Oulun lääninsairaalaan sairaanhoitajattariksi.
Tieteellisen tiedon merkitys tunnustettiin jo tuona aikakautena sairashoitotyön oleelliseksi perustaksi. Kurvinen varmisti omien oppilaittensa tiedollisen tason järjestämällä
mm. alalle aikoville puolen vuoden valmistautumiskoulutusta sekä tarkastamalla lääkäriluentojen jälkeen oppilaiden muistiinpanot. Loppukoe oli myös vaativa ja edellytti oppilailta huolellista valmistautumista siihen.
Sairashoitotyön aate Naima Kurvisen aineiston perusteella kuvaa sairaanhoitajattaren
mielenlujuutta, hellää sydäntä, valistunutta järkeä ja rakkautta työhön. Työllä oli selvä
tavoite: potilaan hyvän saavuttaminen. Tiedon lisäksi siihen tarvittiin hellää ja nöyrää
sydäntä sekä antautumista työhön.

3.4 Eettinen valveutuneisuus modernin hoitotyön varhaisvaiheessa
Tässä kappaleessa tuon esiin yhteenvetona niitä käsityksiä ja merkityksiä, joita
varhaisemmassa historiallisessa aineistossa hoitotyölle, hoitamiselle ja hoitoetiikalle
annettiin. Konteksti on edelleen länsimaisen modernin hoitotyön kulttuuri vuosina 1890–
1940. Otsikointi rakentuu hoitotyötä luonnehtivien ominaispiirteiden, korkeamoraalisuuden, autonomisuuden ja kansainvälisyyden mukaan.
Tarkastelin hoitotyötä niin sairaanhoitajattarien koulutuksen, tehtäväkuvauksien,
aatteiden kuin ihanteidenkin näkökulmasta. Koulutuksen ja työn kuvauksissa on erotettavissa pyrkimys korkeaan moraaliseen toimintaan. Tarvittiin sydäntä ymmärtämään, mikä
on hyvää ja sivistystä ohjaamaan ja valitsemaan, miten hyvä tavoitetaan. Kirjoitukset
julkaisuissa ottivat normatiivisesti kantaa siihen, millainen on hyvä sairaanhoitajatar,
miten hän suoritti tehtävänsä ja velvollisuutensa, miten hän käyttäytyi potilaansa, esimiehensä ja lääkärin edessä sekä kuinka hän saattoi kasvattaa itseään ammattikuntansa luomien ihanteiden mukaiseksi sivuuttamatta silti omaa persoonallisuuttaan tai naiseuttaan.
Niissä pohdittiin sitä, miten sairaanhoitajatar saattoi myös vapaa-aikoinaan osallistua
työnsä ja itsensä kehittämiseen niin, että siitä hyötyisi potilaan ja lääkärin lisäksi koko
yhteiskunta. Vastuun rajat ulottuivat kauas.
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Ammattikunnan itsensä luomat ohjeet olivat tiukat, jopa niin tiukat, että haluttiin erottua ns. ”muista naisista” 432. Sairaanhoitajattarille oli ”langennut erityinen tehtävä”433.
Tiukasti määritetyillä kriteereillä oli tarkoituksensa siinä vaiheessa, kun haluttiin osoittaa
muille, että sairaanhoitajattaren työ oli arvokasta, eikä siihen kuka tahansa pystynyt, ja
että ammatti edellytti kouluttautumista. Haluttiin poistaa uskomuksia laiskoista ja
kouluttamattomista hoitajattarista, jotka eivät osanneet mitään ja joiden hoidosta oli potilaalle pelkkää haittaa. Ammattikunnan toivottiin itsenäistymisen myötä saavan tunnustusta ja lisää resursseja koulutuksen ja työn kehittämiseen. Ei siis ollut yhdentekevää,
millaisen kuvan yleisö ja vaikutusvaltaiset virkamiehet saivat ammattikunnasta.
Myös yhteiskunnallinen tilanne vaikutti sairaanhoitajattarien työn ehdottomuuteen.
Tietoa hygieniasta ja muista terveyteen vaikuttavista seikoista oli tavallisella kansalla
vähän. Saavuttaakseen toisten ihmisten luottamuksen sairaanhoitajattarien tuli itse toimia
niin kuin opettivatkin. He olivat ratkaisevassa asemassa, kun jouduttiin muuttamaan
ihmisten tapoja ja jopa yhteiskunnan perusrakenteita terveellisempään ja hygieenisempään suuntaan.434 Muun muassa Nightingale teki kovasti työtä virkamiesten ja
hoitohenkilökunnan asenteiden muuttamiseksi, mikä tuotti tulosta niin infrastruktuurin
rakentamistyössä kuin käsien pesun yleistymisessäkin. Hänen toimintansa sai vastakaikua
myös Suomessa, missä sairaanhoitajattaret opettivat äitejä hoitamaan lapsiaan sekä
huolehtimaan kotinsa ja ympäristönsä siisteydestä. He pyrkivät ehkäisemään tarttuvien
tautien leviämistä sekä teroittivat puhtaan ilman ja ravinnon merkitystä terveydelle.
Sairashoitotyöhön katsottiin kuuluvan hoitamisen ja hoivaamisen lisäksi suunnitteluja kehittämistyötä, valistustyötä, yhteiskunnallista työtä ja sairashoidollisia toimenpiteitä.
Sairashoitotyö luokiteltiin ammatilliseksi työksi, jota siihen erityisesti koulutetut sairaanhoitajattaret harjoittivat. Ammatillisena työnä sen tavoitteet ja sisällöt pystyttiin rajaamaan tarkasti. Hoitaminen näkyi joko välittömästi tai välillisesti sairashoitotyön eri muodoissa. Suunnittelu- ja kehittämistyössä pohdittiin keinoja, miten hoitamisen kautta potilaan paras saavutettiin. Valistustyössä ja yhteiskunnallisessa työssä kehotettiin potilaita ja
heidän omaisiaan osallistumaan hoitamiseen, esimerkiksi kiinnittämällä huomio
ympäristöolosuhteisiin tai tarttuvien tautien ennaltaehkäisyyn. Nightingalen määritelmän
mukaan ammatilliseen sairashoitotyöhön liittyi sellaisten asioiden järjesteleminen, jotka
tekivät hoitamisen mahdolliseksi.435 Hoitaminen tuli toimintana varsinaisesti esiin sairashoidollisissa toimenpiteissä. Siinä potilas ja sairaanhoitajatar olivat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa.
Aineistossa ei tehty eroa sairashoitotyön ja hoitamisen välillä eikä niitä määritelty
erikseen. Hoitaminen liitettiin sairashoitotyöhön ja sillä viitattiin sen sekä toiminnalliseen
että eettiseen luonteeseen. Painotan tässä hoitamisella sen eettistä luonnetta käyttämällä
käsitettä eettinen valveutuneisuus. Sitä ei voitu opettaa samalla tavoin kuin sairashoidolli432
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sia taitoja. Tarkoitan sillä ensinnäkin sairaanhoitajattaren herkistynyttä taitoa havaita
potilaan avuntarve, toiseksi se ilmeni mieltymyksenä tai velvollisuuden tunteena auttaa
tätä sekä lopulta kykynä toimia siten, että se tuotti hyvää potilaalle. Aineiston perusteella
sairashoitotyöhön suuntautuneella oletettiin olevan kaksi ensimmäiseksi mainittua piirrettä. Koulutus vaikutti puolestaan merkittävästi siihen, miten viimeiseksi mainittua piirrettä — kykyä tai taitoa auttaa ja toimia — sairaanhoitajatar toteutti käytännössä.
Aineistossa mainittiin, että huomioimisen taitoa ja auttamisen tahtoa sairaanhoitajatar
pystyi myös suotuisissa olosuhteissa kehittämään. Tämä periaate otettiin huomioon, kun
pyrittiin herättelemään ja kehittämään oppilaiden eettistä valveutuneisuutta. Uskottiin
esimerkiksi, että ankara kuri kasvatti itsehillintää, hyvät käytöstavat opettivat kunnioittamaan toista ihmistä ja ahkera työnteko ohjasi iloitsemaan hyvin suoritetun työn tuloksista. Sairaanhoitajattaria kehotettiin itsetuntemuksen kautta tunnistamaan eetillinen luonteensa ja toimimaan sen pohjalta. Ammattikunta määritteli toimintaa johtavia periaatteita
normitetun säännöstön kautta, joka ei tuolloin ollut vielä eksplikoidussa muodossa, mistä
saattoi olla hyötyä esimerkiksi ongelmatilanteissa. 436 Säännöstö toimi myös opetus- ja
kasvatusvälineenä eli antoi sairaanhoitajattarille tietoa ammattinsa eettisistä periaatteista
sekä toimi myös hyvän hoidon mittapuuna.
Hoitamisen eettiset periaatteet juontuivat tuon ajan ihmisten ja yhteiskunnan hyvän
käsityksistä. Hyvälle annettiin naturalistisia, aistein havaittavia ja toiminnan kautta toteutettavia piirteitä, joilla oli selvä telos eli päämäärä ja tehtävä. Hyvän naturalististen
ominaisuuksien vuoksi katsottiin, että sitä voidaan normittaa, opettaa ja toteuttaa. Oletan,
että tämä ajattelutapa perusteli osaltaan monia vallitsevia ihanteita ja käytäntöjä, kuten
ankaraa kuria ja normimyönteisyyttä sekä täsmällisyyttä, ahkeruutta, tunnollisuutta ja
kuuliaisuutta korostavia periaatteita. Luonnontieteiden kehitys ja arvostus vaikuttivat
osaltaan hoitotyön hyvän sisältöön ja sen määrittelemiseen. Olivathan sen edustajat,
lääkärit, hoitajien esimiehiä ja sosiaalisessa hierarkiassa heitä ylempänä. Kaikesta huolimatta, sairaanhoitajattarissa oli tietynlaista itsenäisyyttä ja vahvuutta. He korostivat humaanisia arvoja, puolustivat hoitamisessa tärkeiksi kokemiaan asioita, puuttuivat potilaan
heikkoon asemaan ja osallistuivat myös vapaa-aikoinaan yhteiskuntaa kehittäviin tehtäviin. Ammatillisen hoitotyön varhaisvaiheen vuosikymmeniin liittyvän tutkimusaineiston
näkökulmasta voin perustellusti esittää, että hoitotyö oli korkeamoraalista, autonomista ja
kansainvälistä.

3.4.1 Hoitotyö oli korkeamoraalista
Sairaanhoitajattaren eettinen valveutuneisuus merkitsi korkeamoraalista toimintaa.
Aineistossa korkeamoraalista toimintaa kuvattiin ensinnäkin siten, että sairaanhoitajattarella odotettiin olevan luontaisia taipumuksia auttamistyöhön. Toisin sanoen hänellä oli
avoin ja herkistynyt mieli auttamaan toista ihmistä, siis oikea mielenlaatu. Toiseksi
sairaanhoitajattaren toiminnan moraalin mittana oli potilaan parhaan saavuttaminen ja
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kolmanneksi se, että hän toimi vastuullisesti. Hän oli vastuussa työstään paitsi itselleen,
myös ammattikunnalleen ja lopulta koko ihmiskunnalle.
Sairaanhoitajattarelta edellytettiin luontaista taipumusta hoitotyöhön. Häneltä vaadittiin kykyä hoitaa ja hoivata potilasta ja toisia ihmisiä. Tähän kykyyn vaikuttivat aineistossa mainittu rakkaus potilaaseen ja toiseen ihmiseen, myös Voipion mainitsema säälin
tunne. Aineistossa tuli useassa kohdassa esiin maininta, erityisesti Nightingalen teoksessa, että sairaanhoitajattaren työstä puuttuu olennainen, jos siitä puuttuu rakkaus. Paitsi
että rakkaus palautuu potilaan parhaaksi, se vaikuttaa myös siten, että työn sisältö saa
moraalisen merkityksen, kun se tähtää hyvään. Mitä potilaan rakastaminen tarkoittaa, ei
syvällisemmin tule selitetyksi, vaikka vaatimus potilaan rakastamisesta esitettiinkin.
Luontaisilla taipumuksilla tarkoitettiin lähinnä sairaanhoitajattaren mieltymystä toisen
ihmisen auttamiseen. Tällainen ihminen vaistosi herkästi toisen ihmisen avun tarpeen, oli
altis auttamaan ja jopa uhraamaan oman terveytensä auttamistyönsä vuoksi. Näin kävi
Kurvisen mukaan eräälle hänen oppilaalleen, joka menehtyi samaan tautiin kuin
potilaansakin.437 Luontaisilla taipumuksilla tarkoitettiin myös ystävällistä käytöstä ja
yleensä hyviä käytöstapoja kunnioituksesta toista ihmistä kohtaan. Niitä pidettiin synnynnäisinä ominaisuuksina, mutta joitakin taitoja sairaanhoitajatar pystyi myös harjaannuttamaan jos tahtoi. Muita mainittuja ominaisuuksia olivat ymmärtävä mieli, ahkeruus,
tunnollisuus, hienotunteisuus, iloisuus, vaatimattomuus, kestävyys ja vilpittömyys.
Mikäli sairaanhoitajattarella oli luontaista taipumusta sairashoitotyöhön, hän hakeutui
alalle kutsumuksesta. Sairashoitotyö merkitsi hänelle tuolloin kutsumustyötä.
Kutsumustyöhön, palkkaukseen ja työolojen parantamiseen liittyi aineistossa ristiriitaista
suhtautumista. Toisten ihmisten auttamisesta tuli elämäntapa, joka pani uhrautumaan,
siirtämään oman mukavuuden halun ja edun syrjään. Tällaisissa asianyhteyksissä
palkkauksella tai muulla aineellisella korvauksella ei katsottu olevan suurta painoarvoa.
Toisaalta vaadittiin työolojen ja palkkauksen parantamista, aineellisia edellytyksiä
työskentelylle ja asianmukaista korvausta raskaasta työstä. 438 Työnantajapuoli osasi vedota sairashoitotyön kutsumukselliseen luonteeseen palkkauksen sekä työaikojen ja olosuhteiden kustannuksella.
Itsensä tuntemisen ja kehittämisen tärkeyttä korostettiin, koska hoitamisessa lähdettiin
siitä, että sairaanhoitajatar itse ja hänen hoitamansa potilas olivat yksilöitä. Ulkoapäin
tulevilla ohjeilla ei voinut ohjata näiden ihmisten välillä tapahtuvaa vuorovaikutusta,
vaan sairaanhoitajattarella tuli olla kykyä toimia ja taitoa ratkaista ongelmia tilanteen
mukaan. Tällöin elämänkatsomus ja itsetuntemus olivat aina vaikuttamassa hänen ratkaisuihinsa. Oleellista myös oli, että luontaiset ominaisuudet elivät teoissa ja niitä pidettiin
sinänsä arvokkaina, ei välineinä jonkin asian saavuttamisessa.
Sairaanhoitajattaren luontaisen taipumuksen vaatimus ulotettiin oppilasvalintaan.
Hakijoista karsittiin ne henkilöt, jotka eivät näyttäneet omaavan luontaista taipumusta
hoitotyöhön. Yhtä kriittistä artikkelia lukuun ottamatta käytäntö hyväksyttiin itsestään
selvänä asiana, koska katsottiin, että heikon sairaan hoitaminen vaatii hoitajalta eettistä
herkkyyttä ja sitoutumista auttamistyöhön. Kyseisessä artikkelissa kritisoitiin sitä, että
ensin luodaan vaatimukset henkilökohtaisista ominaisuuksista, jotka sitten asetetaan
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pääsyvaatimuksiksi. Kirjoittaja myös kysyi, missä määrin ne ominaisuudet ovat
synnynnäisiä ja missä määrin kehitettäviä. 439
Nightingale onnistui teoksillaan viestittämään lukijalle, kenen puolella hän oli ja kenen puolella sairaanhoitajattaren tuli olla. Niiden mukaan sairaanhoitajatar toimi potilasta
varten ja kaikki tähtäsi tämän parhaaksi, hänen terveytensä kohentamiseksi sekä sairauksien ennaltaehkäisemiseksi. Jotta tämä oli mahdollista, se edellytti työntekijältä vahvaa
tiedon hallintaa ja käytännöllisten kädentaitojen lisäksi korkeaa moraalia. Nightingalen
perusnäkemys oli, että ilman empatian kykyä ei voi kehittyä todelliseksi
sairaanhoitajattareksi, ja empatian kyky ohjasi moraalisiin tekoihin.
Korkeamoraalinen toiminta perustui ennen kaikkea siihen, että sairaanhoitajatar ymmärsi, mitä potilaan parhaaksi toimiminen tarkoitti kussakin tilanteessa, ja toimi sen
mukaisesti. Kun hän tämän ymmärsi, hän toimi eettisesti. Voidaan sanoa, että potilaan
parhaan saavuttaminen oli eettisen toiminnan mitta. Se oli määre, johon sairaanhoitajattaren eettisen toiminnan katsottiin palautuvan. Nimittäin siinä tapauksessa, kun
sairaanhoitajatar toimi potilaan parhaaksi, hän tarkasteli joka tilannetta sen mukaan,
millaisella toiminnalla pääsi tähän tavoitteeseen eikä toiminut esimerkiksi sen perusteella,
mikä tyydytti pelkästään häntä itseään tai esimiehen ja lääkärin toiveita. Nightingale
peräsikin sairaanhoitajattarilta älykästä kuuliaisuutta. Kuuliaisuus sinänsä ei ollut tärkeä,
vaan se, että sairaanhoitajatar osasi arvioida annettujen ohjeiden vaikutuksia potilaaseen.
Sen mukaan hän noudatti tai jätti noudattamatta annetun käskyn. Potilaan parhaan
saavuttaminen vaati sairaanhoitajattarelta itsenäisyyttä, joskus jopa tottelemattomuutta
annettuja käskyjä kohtaan.
Potilaan parhaan saavuttaminen edellytti pätevään tietoon perustuvaa toimintaa.
Useissa yhteyksissä kävi ilmi, että tukeuduttiin nimenomaan tieteellisesti pätevään tietoon. Tieteellisyydellä tarkoitettiin paitsi eri tieteen alojen tiedon soveltamista ja hyväksikäyttämistä sairashoitotyössä, myös potilaita hoitaessa oikeaa asennetta kaikkiin
havaittuihin asioihin. Sairaanhoitajatar ei saanut esittää huolimattomia kysymyksiä saatikka tyytyä vaillinaisiin vastauksiin. Kysymysten tuli olla täsmällisiä, niiden tuli antaa
oleellista tietoa potilaan tilasta ja siihen johtaneista syistä. Vain huolellisesti kerätyllä
tiedolla oli käyttöarvoa.
Sairaanhoitajattaren vastuullinen toiminta ulottui laajalle, itseen, ammattikuntaan sekä
koko ihmiskuntaan. Ajatus siitä, että sairashoitotyö oli elämäntapa ja että sairaanhoitajatar toimi aina, myös työnsä ulkopuolella, työn kautta määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti, sitoi vastuun vahvasti hoitajaan. Hän otti henkilökohtaisesti vastuun potilaan ja
koko suomalaisen yhteiskunnan terveydestä ja sairauksien ennaltaehkäisemisestä. Vastuu
ei tuntenut työaikarajoja, mikä vaikutti sinänsä luonnolliselta, kun ajateltiin sairashoitotyön olevan elämäntapa. Vaatimus elämäntapavastuullisuudesta esiintyi aineistossa moneen kertaan.440
Vastuu merkitsi riittävän ja oleellisen tiedon hallitsemista sekä toimimista
ammattikunnalle myönnettyjen oikeuksien rajoissa. Sairaanhoitajattaren katsottiin olevan
439

S.n., ”Sairaanhoitajaksi soveltuvan luonteenpiirteitä.”. (art.) SH n:o 4 1937.
Esimerkiksi Kurvinen, ”Vähän kiertävän sairaanhoitajan työstä.”. Ki n:o 6 1915; ”Vähän keuhkotaudista.”.
Ki n:o 7 1915; ”Sairaanhoitaja” Ki n:o 12 1916; Mannerheim 1921, 7, 9, 21; Pohjala,
”Sairaanhoitajatarkouluutuksesta.”. Ki n:o 4 1926; Nightingale 1938, 38, 73, 74, 200, 220; Voipio 1936, 21, 38,
40–41.
440

103
tietoinen omista kyvyistään ja taidoistaan sekä myös siitä, mihin ne eivät riittäneet ja
liittyikö vaadittava tiedonala hänen työnkuvaansa. Jo tuolloin katsottiin sairashoitotyön
olevan itsenäinen ja omanlainen ammattiala, joka tarvitsi omaan alaansa liittyvää tietoa.
Vastuullisuus tarkoitti tieteellisen hengen mukaan toimimista ja työtä ohjasi kaiken
kaikkiaan totuudenrakkaus.
Vaikka aineistossa tulivat voimakkaasti vastaan normitetut ohjeistot ja
sairaanhoitajattarilta vaaditut edellytykset, niin katsottiin, ettei iskulauseilla tai ulkoapäin
tulevilla ohjeilla voitu sairaanhoitajattaren työtä ohjata. Parasta oli, jos hän itse ymmärsi
ihanteiden sisällön ja merkityksen sairashoitotyöhön ja eli niiden mukaisesti. Ne olivat
osa persoonallisuutta tai kehittyivät sen osaksi. Sanoilla ja teorioilla saattoi olla pelkästään tietoisuutta laajentava vaikutus, mutta lopulta korkeamoraalisen hengen mukainen
toiminta lähti sairaanhoitajattaresta itsestään. Ihanteet joko elivät hänen toiminnassaan tai
eivät. Tieto tarjosi mahdollisuuden itsensä kehittämiseen, mutta ilman sivistystä,
hienostunutta älyä ja sydämen ymmärrystä ei sillä ollut juurikaan arvoa. Näiden
omaksuminen edistäisi Voipion mukaan tuntuvasti sairashoitotyötä. 441

3.4.2 Hoitotyö oli autonomista
Sairaanhoitajatarammattikunnan autonomisuutta pidettiin edellytyksenä sairaanhoitajattarien toiminnalle. Ilman sitä sairashoitotyö oli mahdotonta, sillä sairaanhoitajatar huolehti
potilaasta 24 tuntia vuorokaudessa, kun taas lääkäri tapasi tätä harvoin. Saattoipa olla,
ettei kertaakaan potilaan avun hakemisen aikana. Autonomisuus hoitamisessa ilmeni tässä
aineistossa omana tapana ajatella, käsittää, arvostella ja toimia. Se ilmensi myös sairaanhoitajattaren eräänlaista eettistä valveutuneisuutta. Jotta hän kykeni tekemään esimerkiksi
itsenäisiä ratkaisuja, hänen täytyi täyttää tietyt tietoihin, taitoihin ja vastuuseen liittyvät
vaatimukset. Aineistossa koulutuskysymykset koettiin tärkeiksi nimenomaan
autonomisuuden varmistamisen kannalta.
Sairaanhoitajattaren itsenäinen toiminta edellytti korkeaa tietotasoa ja vahvaa kokemusta. Jotta hän pystyi tekemään päätöksiä ja toimimaan potilaan parhaaksi, tuli hänellä
olla riittävästi tietoa sekä kykyä käyttää tietoa hyväkseen. Tieto ei rajoittunut pelkästään
lääketieteelliseen tietämykseen, vaan siihen liitettiin monen muunkin tieteenalan tuntemusta. Sen lisäksi tärkeää tietoa oli oikeiden havaintojen ja potilaan haastattelun kautta
saatu tieto, kuten tieto tämän elämäntilanteesta, elinolosuhteista tai taudin ensioireista.
Itsenäisyys takasi myös sen, että sairaanhoitajatar ymmärsi, milloin tietotaso ei ollut
riittävä ja hakeutui koulutukseen. Mikäli asian hoitaminen kuului lääkärille, hän ei pyrkinytkään ratkaisemaan ongelmaa.
Aineistossa toistettiin usein lääkärin ja sairaanhoitajattaren kunnioittavan toistensa
”työreviiriä”, jolla viitattiin paitsi tarkasti rajattuun työnjakoon myös siihen tiedonalaan,
mihin toiminta perustui. Esimerkiksi sairaanhoitajattaren tehtävä oli hankkia tietoa potilaan terveyteen vaikuttavista elintavoista tai kotioloista sekä terveyden muuttuvasta tilasta, ja tiedottaa täsmällisesti näistä lääkärille. Riittävän ja oleellisen tiedon hallitseminen oli siis itsenäisen toiminnan ehto, joka taas puolestaan kuului korkeamoraalisen
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toiminnan piirteisiin. Silti sairaanhoitajattaret kokivat usein, etteivät lääkärit arvostaneet
heidän työtään.
Sairashoitotyön oman tiedonalan kehittymiseen vaikutti olennaisesti luonnontieteen ja
lääketieteen kehitys. Näiden tieteenalojen tietoa sovellettiin sairashoitotyössä ja lääkärikunta, joka toimi myös sairaanhoitajattarien esimiehinä, vaati heiltä niiden hallitsemista.
Lääketiedepainotteinen näkemys sairashoitotyöstä ei saanut sairaanhoitajattarien
hyväksyntää. Tämä käy ilmi esimerkiksi Kurvisen vastineesta tohtori Tor Dreijanin tuberkuloosisairaanhoitajattarille esittämiin työkuvaan liittyviin vaatimuksiin. Siinä Kurvinen
painottaa nimenomaan sairaanhoitajattaren luonteen sopivuutta vaativaan työhön, ”monipuolista rakastettavaa luonnetta”, ja tuberkuloosiin liittyvän tiedon hallitsemista hän piti
itsestään selvänä. Eri asiantuntijoiden painotuserot hoitotyön tärkeimmästä päämäärästä
nousivat mielenkiintoisella tavalla tutkimusaineistosta esiin. Tämä seikka osaltaan vahvisti käsitystä hoitotyön autonomisuudesta.
Koulutuskeskustelut käsittelivät autonomisuutta. Kirjoittajat olivat huolissaan, miten
taata sairaanhoitajattarille riittävä tietotaso. Työmäärä ja taloudellinen niukkuus saattoivat
johtaa siihen, ettei osastonhoitajattarilla ja sairaanhoitajattarilla ollut aikaa tai voimia
opettaa ja ohjata oppilaita. Joskus ilmeni, ettei päteviä asiantuntijoita ollut saatavilla
opetustehtävään. Epäiltiin myös, ovatko kurssit riittävän hyvin järjestettyjä ja onko
kokonaisuus johdonmukainen.442 Huolestuneisuutta aiheutti se, että jotkut lääkärit olivat
valmiita lyhentämään ja heikentämään koulutustasoa sekä se, että lääninsairaalat pyörivät
oppilaiden ja harjoittelijoiden varassa. Ongelmat olivat esillä ainakin siihen saakka, kunnes opetus eriytettiin itsenäiseksi opetussairaaloista.
Myös yleinen sivistyksen heikko taso haastoi nimenomaan sairaanhoitajattaria yhteiskunnalliseen sairashoitotyöhön. Sairaanhoitajattaret olivat kansansivistäjiä, kun kyseessä
oli tieto hygieniasta ja terveydestä. Heillä katsottiin olevan velvollisuus sivistää kansaa,
mikä ei ollutkaan helppo tehtävä.
Autonomisuutta ilmaisi myös se, että sairaanhoitajattarilla oli lain suoma oma erityisosaamisensa alue, johon heidät erityisesti koulutettiin. Asetuksissa ja laissa kuvattiin
konkreettisesti, mitä sairaanhoitajattaren tehtäviin kuului. Työnkuva erosi sen mukaan,
missä sairaanhoitajatar työskenteli. Potilaan kotona saattoi työ koostua hoitojen lisäksi
vaihtelevista päivittäisistä arkiaskareista, kun taas sairasosastolla noudatettiin päiväjärjestystä hyvinkin säntillisesti. Lailla sekä luettelomaisilla kuvauksilla rajattiin
sairaanhoitajattaren tehtävä tietynlaiseksi. Tästä rajatusta alueesta hän oli vastuussa itselleen, potilaalle, ammattikunnalle, esimiehelle ja yhteiskunnalle. Siitä lipsuminen oli
ammattitaidon puutetta ja luokiteltiin puoskaroimiseksi, rikokseksi tai tottelemattomuudeksi. Sairaanhoitajattaren työnkuva on näin ollen ollut aina selkeä.
Monet yhteiskunnalliset tekijät vaikuttivat osaltaan siihen, että sairaanhoitajattaria
tarvittiin ja että heistä kehittyi varsin itsenäinen ammattikunta. Ylempien sosiaaliluokkien
naimattomat naiset olivat vailla työtä, sota tarvitsi koulutettuja sairaanhoitajattaria ambulansseihin, lääkäreitä oli vähän ja varsinkin maaseudulla he tarvitsivat apua kulkutautien
torjumisessa. Sairaanhoitajatar otti yksin toimiessaan vastuun ihmisten hyvinvoinnista ja
teki itsenäisiä ratkaisuja.
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Esimerkiksi Pohjala, ”Sairaanhoitajatarkouluutuksesta.”. (art.) Ki n:o 4 1926; Voipio 1927, 132–134.
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3.4.3 Hoitotyö oli kansainvälistä
Sairashoitotyö oli länsimaissa luonteeltaan kansainvälistä. Suomalaiset ylihoitajattaret,
osastonhoitajattaret sekä sairaanhoitajattaret kouluttautuivat ulkomailla yliopistoissa ja
muissa korkeatasoisissa oppilaitoksissa ja sairaaloissa. Muualla toteutettavat hoitokäytännöt ja hallinnolliset ratkaisut tulivat tutuksi suomalaisille asiantuntijoille, jotka sitten
siirsivät ja sovelsivat osittain näitä tietoja ja käytäntöjä suomalaiseen sairashoitotyöhön ja
koulutukseen.443 Myös kansainväliset kongressimatkat ja toiminta ammattiliitoissa takasivat sen, ettei Suomi jäänyt syrjään muista länsimaisista valtioista.
Hoitotyön teknisten ja hallinnollisten ratkaisujen näkökulmasta saatettiin toimia alueittain ja valtioittain eri tavoin, jo erilaisten olosuhteiden, etäisyyksien ja hallintorakenteiden vuoksi. Silti on havaittavissa, että hoitotyön perusrakenne pysyi suhteellisen yhtenäisenä. Hoitotyön tavoitteet, ihanteet ja sisällöt osoittautuivat aineistoissakin samansuuntaisiksi. Yhtenäisyys ja kansainvälisyys tulivat esiin nimenomaan määreissä, jotka tässä
aineistossa kuvaavat sairashoitotyön eettistä valveutuneisuutta.
Miksi suomalaiset sairashoitotyön asiantuntijat lähtivät ulkomaille kouluttautumaan?
Miksi sairashoitotyötä tekevät ihmiset eri puolilla maailmaa olivat kiinnostuneet esimerkiksi ICN:n444 kautta tapahtuvasta yhteistyöstä?
Kouluttautuminen ulkomailla lähti aluksi käytännön pakosta, koska maallisen sairaanhoitajattaren koulutusta ei järjestetty Suomessa ennen vuotta 1889. Myös lisäkoulutuksen
tarpeet lähtivät samasta syystä: tietoa ja kokemusta oli ulkomaisissa sairaaloissa ja
oppilaitoksissa enemmän. Johtavat sairaanhoitajattaret olivat naimattomia, joten perhe ei
ollut esteenä pitkien koulutus- ja kongressimatkojen toteuttamiselle. Matkan rahoituksesta he huolehtivat itse työnsä ohessa, lainarahoilla tai stipendin turvin.445 Vain harvan
tiedetään jääneen ulkomaille. Näin teki kuitenkin esimerkiksi Oulun lääninsairaalan
ensimmäinen ylihoitajatar Mimmi Cederqvist ja houkutteli sinne myöhemmin Kurvistakin.446 Ulkomailla solmitut ystävyyssuhteet takasivat yhteydenpidon jatkuvuuden.
Ystävyyssuhteet, aktiivisuus ja niiden kautta ansaittu luottamus avasivat tietä
suomalaisille sairaanhoitajattarille kansainvälisiin luottamustehtäviin. Muun muassa
Mannerheim toimi ICN:n puheenjohtajana vuosina 1922–25 ja Suomi sai järjestettäväkseen ICN:n kokouksen Helsinkiin vuonna 1925. Myös Pohjala sai merkittäviä tehtäviä
kansainvälisessä yhteistyössä.447
Kansainvälisen idean esittäjä Mrs. Bedford Fenwick toi ilmi puheessaan, että
sairaanhoitajattarien työ tarvitsee organisoitumista ja voimien yhdistämistä, koska se oli
kaikkialla luonteeltaan samanlaista, humanitaarista työtä.448 Hoitotyöllä katsottiin olevan
443

Esimerkkinä Englantilainen malli valmistavasta koulusta tuotiin Suomeen Sophie Mannerheimin ansiosta
(Tallberg 1991, 140). Oppilaskotijärjestelmä oli samoin Englannista lähtöisin.
444
Kansainvälinen sairaanhoitajain liitto perustettiin Lontoossa 1899 (International Council of Nurses eli ICN).
ICN onnistui ajamaan muun muassa sairaanhoitajattarien rekisteröitymistä sekä koulutuksen kehittämistä.
Suomi liittyi jäseneksi vuonna 1909.
445
Kuten esimerkiksi Pohjala työskenteli New Yorkissa ennen kuin kirjoittautui Columbian Yliopistoon
(Pohjala 1966, 26).
446
Kurvinen, ”Varjoja muinaisesta Lääninsairaalasta III.”. (art.) Ki n:o 7 1916; tulee esiin myös Sorvettula
1998, 430.
447
Pohjala 1966, passim.
448
Pohjala 1966, 160–163; Sorvettula 1998, 163.
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siis yhteinen kansainvälinen tehtävä, humaaninen työ ihmiskunnan ja yksittäisen ihmisen
hyväksi.
Hoitotyö liittyy ihmisyyteen. Siellä, missä on ihmisiä, on sairautta, heikkoutta ja avun
tarvetta. Nykyaikainen sairashoitotyö kehitettiin vastaamaan näihin ihmisille ominaisiin
tarpeisiin järkevästi ja ammattitaitoisesti. Yhdistämällä voimat yli kansallisrajojen tämä
työ saatiin tehokkaaksi ja riippumattomaksi esimerkiksi politiikasta, välimatkoista tai
muista rasitteista. Hyvä esimerkki tästä oli toisen maailmansodan jälkeen Amerikassa
järjestetty ICN:n kansainvälinen konferenssi vuonna 1947, jolloin järjestäjät kustansivat
mahdollisimman monen vieraan matkat, jotka eivät maansa heikon taloudellisen tilanteen
vuoksi olisi kyenneet osallistumaan siihen. Näin pääsivät mukaan myös viisi suomalaista.
Konferenssi oli onnistunut ja osallistujia oli runsaasti eri puolilta maailmaa.449
Yhtenäisen hengen luominen oli tietoista, mikä nousi erityisesti esiin erilaisilla konferenssimatkoilla. Se oli mahdollista eri syistä. Ensinnäkin ammattitaitoisia
sairaanhoitajattaria tarvittiin jokaisessa yhteiskunnassa. Kulkutaudit, sodat ja muut ihmiskunnan vastoinkäymiset takasivat sen. Toiseksi liikkuvuuden helpottuminen mahdollisti
tiedon kulun ja kokemusten vaihtamisen. Kansakuntien kulttuurit lähentyivät toisiaan.
Kolmanneksi hoitotyön ja vastuun lähimmäisen hyvinvoinnista katsottiin kuuluvan
naiseuteen. Naisten minätietoisuus, rohkeus esittää mielipiteitään ja toimia oli herännyt.
Jostakin syystä sairashoitotyön katsottiin kuuluvan naisille, joten sairashoitotyön
historia on myös naisten historiaa. Nimenomaan naisen on aina katsottu olevan vastuussa
elämän jatkumisesta sekä ihmisten hyvinvoinnista. Se, että naiset ottivat tehtävän itselleen, on mielenkiintoinen kysymys. Tämän tutkimuksen kannalta oleellisempaa on kysyä,
miksi hoitotyön ammattilaiset, sairashoitotyössä olevat naiset eri puolilta maailmaa ottivat vastuun ihmiskunnan terveyden edistämisestä, usein vielä oman terveytensä ja jopa
henkensä uhalla? Tuskinpa lähtökohtana oli pelkästään naimattomien naisten työllistyminen. Vastuun ottaminen tapahtui vielä hyvin järjestelmällisesti ja tehokkaasti, yhtäaikaisesti monessa valtiossa, useimmiten vielä miesten aloitteesta, kuten Englannissa ja Suomessa.

449

Pohjala 1966, 161.

4 Osa III Hoitamisen olemuksen tutkimisen filosofiset
perusolettamukset ja ennakkoehdot
Esitän osan III alussa tulkintaani ja ymmärtämistäni ohjaavia filosofisia periaatteita. Niiden kautta perustelen valintoja, jotka mahdollistavat hoitamisen olemuksen tutkimista.
Ne ovat vaikuttaneet myös ilmiön tarkasteluehtojen sisältöihin. Näihin liittyvä aineisto
kuuluu teoreettiseen viitekehykseen. Seuraavaksi tarkastelen hoitotyötä, hoitoetiikkaa ja
hoitamista käsitteleviä tieteellisiä artikkeleita ja teorioita sekä muita julkaisuja ja teoksia
rinnakkain filosofisen kirjallisuuden kanssa. Ne kuuluvat historiallisen viitekehyksen
uudempaan aineistoon ja niiden sekä varhaisemman historiallisen aineiston kanssa olen
hahmottanut hoitamisen ominaispiirteitä. Siten osa III perustelee ja on edellytyksenä osan
IV johtopäätösten esittämiselle.

4.1 Hoitamisen ontologisia hahmotelmia
Tässä kappaleessa perehdyn niihin tulkintaa ohjaaviin filosofisiin periaatteisiin, jotka
ovat mahdollistaneet hoitamisen olemuksen ymmärtämisen ja kuvaamisen. Ensimmäiseksi esitän ja perustelen tähän tutkimukseen soveltuvan tulkintatavan. Fenomenologia
tarkoittaa tässä tiedostamisen asennetta ja filosofinen hermeneutiikka ilmiön tulkitsemisen mahdollisuutta. Sen jälkeen tarkastelen hoitotieteen ontologisia kysymyksiä. Edelleen
Heideggerin olemisen mielen filosofia tarjoaa kehyksen eksistentiaalisen kriisin kysymiselle. Pohdin, miten eksistentiaalinen kriisi vaikuttaa ihmisen olemisen kokemukseen ja
mikä on hoitamisen merkitys siinä. Hoitamisen tarkasteleminen sen fenomenologisessa
mielessä johtaa siihen, ettei voida välttää kysymysten eettisen luonteen arvioimista. Se
tapahtuu tässä yleisen moraalifilosofian, etiikan teorioiden näkökulmasta. Näiden
pohdintojen perusteella lukija voi seurata ja arvioida sitä, onko tutkimusprosessissa
edetty loogisesti ja ymmärrettävästi. Erityisesti hän voi kiinnittää huomion siihen, ovatko
kysymykset oikeita.
Fenomenologiaa ja hermeneutiikkaa käsittelevä kirjallisuus on vaikuttanut ratkaisevasti aineiston kanssa käytyyn dialogiin. Se on tarjonnut välineitä hoitamisen ilmiön
ymmärtämiselle ja asettanut hoitamisen sille kuuluvaan inhimillisten kokemusten
kontekstiin. Tutkimusprosessin kulku, hoitamisen ominaispiirteiden luonnehtiminen ja
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siitä johdettujen väittämien esittäminen muodostavat näin ollen haastavan kokonaisuuden, jota on mahdotonta avata verifioidusti.450

4.1.1 Hoitamisen ilmiön ymmärtämistä ohjaava tulkinnan filosofia
Tulkinnan filosofisella prosessilla tarkoitan sitä ajatuksen kulun rakennetta, jonka avulla
olen luonut tutkittavan ilmiön katsomisen ja ymmärtämisen tavan sekä tulkintaan
vaikuttaneita perusolettamuksia. Tarkasteltavana on siis ilmiön katselemisen, havaitsemisen ja tulkitsemisen tapa, ei vielä itse ilmiö. Hoitaminen tutkittavana kohteena on vaativa.
Hoitamiseen liitettävä teoreettinen, praktinen ja eettinen tieto ovat merkityksiltään monipuolisia ja perustuvat usein poikkitieteellisiin tutkimustuloksiin.451 Näistä syistä olen
valinnut tarkastelun lähtökohdiksi sekä historiallisen että teoreettisen viitekehyksen. Siksi
myös ilmiön katsomisessa, ymmärtämisessä ja tulkitsemisessa tukeudun fenomenologiaan ja filosofiseen hermeneutiikkaan. Olen kuvannut ja perustellut näitä lähtökohtia tutkimuksen alkupuolella (luvuissa 2.1.3, 2.1.4 ja 2.2.5).
Hoitamisen ilmiön katsomisen, ymmärtämisen ja tulkinnan yksi periaate on tässä
tutkimuksessa se, että hyödynnän tietoa, jota on saatu erilaisin tiedon hakemisen ja
esittämisen menetelmin. Hyväksytyiksi tulevat niin empiiriset kuin teoreettisetkin
tutkimukset. Empiirisissä tutkimuksissa on käytetty sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia tiedon keruumenetelmiä. Ne kuvaavat monipuolisesti hoitotyön, hoitoetiikan ja
hoitamisen havaintokokemuksiin perustuvia naturalistisia ominaispiirteitä. Muun muassa
Schultz perustelee kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän yhtäaikaista
käyttämistä tutkimuksessaan Husserlin teorialla, ”theory of wholes and parts”. Ihmisen
olemukseen kuuluu sekä keho että mieli.452 En aseta hoitotyön, hoitoetiikan ja hoitamisen
ilmiöiden hermeneuttisessa tulkinnassa vastakkain tiedon subjektiivisuutta ja objektiivisuutta, vaan luotan molempien lähtökohtien mahdollisuuksiin tarjota tietoa.453
Vastaavasti filosofisen eli teoreettisen lähestymistavan kautta voidaan saada esiin
hoitamisen ydin. Ydin ja oleellisin kuvaa hoitamisen olemusta. Filosofinen lähestymistapa tarjoaa esimerkiksi monipuolisen mahdollisuuden arvioida empiirisen aineiston
tuloksia. Tämän lisäksi hoitamisen ominaispiirteitä voidaan tarkastella suhteessa yleiseen
moraalifilosofiaan. Näin saavutetaan hoitamisen käsitteen tarkastelussa abstraktimpi ja
universaalimpi taso.
Gadamerin mukaan hermeneuttiseen sääntöön kuului periaate, että kokonainen on ymmärrettävä yksittäisestä ja yksittäinen kokonaisesta. Tästä hän käyttää nimitystä
ymmärtämisen kehä. Yksittäinen sana on osa lausetta, lause osa tekstiä ja teksti osa
450
Kreikan kielessä methodos (”tie johonkin” Aikio & Vornanen 1989, 409.) tarkoittaa ”seuraamisen kieltä”.
Metodi tulkitaan uuden ajan tieteissä tiedon polun kulkemiseksi niin tietoisesti, että sitä voidaan kulkea yhä
uudelleen. Näin tiedon ihanteeksi nouseekin sen varmuus, ei totuus. Verifikaation ihanne toteutuu toistamisessa,
eli sillä tarkoitetaan tiedon rajaamista siten, että se voidaan jälkikäteen varmistaa. Gadamer 2004, 17. Loogisen
positivismin mukaan vain verifioiduille eli havaintojen mukaan oikeiksi osoitetuille ilmaisuille voidaan antaa
järkevä merkitys ja selitys. Pietarinen & Poutanen 2003, 15.
451
Esimerkiksi Chinn & Kramer 1991; Mackintosh 2000; Leino-Kilpi & Välimäki 2004.
452
Schultz & Cobb-Stevens 2004.
453
Kts. Watson 1979, 8–9; Parviainen 2000; Schultz 2004, 216 ja Perry 2004 muun muassa tukevat tutkimuksessa sellaisia lähtökohtia, jossa yhdistetään teoria, tutkimus ja käytäntö. Lisäksi Ricoeur 2005, 144.
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kirjoittajan sielunelämää. Ymmärtäminen edellyttää kokonaisuuden hahmottamista.
Irrallisina sana ja lause eivät kerro vielä mitään, mutta ne muodostavat kokonaisuuden ja
jäsentävät sitä. 454 Yksittäinen hoitotieteen teoria tulkitsee vain jotakin osa-aluetta hoitotyön, hoitoetiikan tai hoitamisen ilmiöistä. Hoitamisen ilmiön kokonaisuuden
ymmärtäminen ei voi perustua myöskään yksittäiseen tai vain muutamaan hoitotyötä
kuvaavaan teoriaan. Lisäksi tarvitaan lähtökohdiltaan ja metodeiltaan eri tavoin toteutettuja tutkimuksia, niiden perusteiden filosofista kyseenalaistamista sekä käsitteiden
selkiyttämistä ja analysoimista. Esimerkiksi hoitotyön historian tietämys ja tunteminen
tarjoaa hedelmällisen näkökulman hoitotyön humaanisiin arvoihin, joita esimerkiksi
Watson ja Eriksson pitävät hoitotyön filosofisena perustana ja jotka ovat heidän mielestään tämän päivän hoitotyöstä jo kadonneet. 455
Hoitotyön merkitys perustelee myös osaltaan monipuolisten menetelmien käyttämistä
hoitamisen ilmiötä tutkittaessa. Reaalinen maailma asettaa tutkimiselle vaatimuksensa ja
ehtonsa. Esimerkkinä voidaan mainita tarttuvien tautien ennaltaehkäiseminen. Objektiivisen ja universaalin tiedon hyväksyminen ja hyödyntäminen mahdollistaa reaalisen maailman tulkitsemisen monipuolisemmin kuin pelkästään subjektiivisen itsetietoisuuden
lähtökohta.456
Watsonin käsityksen mukaan hoitotyötä tulee tutkia ja kehittää niin humanististieteellisenä kuin akateemis-kliinisenä oppialana ja professiona.457 Esimerkiksi hänen esittämissään hoitamisen perusolettamuksissa tulee esiin objektiivisen tiedon ja subjektiivisen
kokemuksen yhtä tärkeä asema. Vaikka hän asettaakin hoitamisen tärkeimmäksi ehdoksi
vuorovaikutuksen458, mainitsee hän myös käytännön työssä esiin tulevan parantamisen
(curing)459, joka liitetään yleisesti lääketieteen oppialaan. Hoitotyöllä on normatiivinen
tehtävä ja hoitamisen kuuluessa oleellisesti hoitotyöhön, objektiivisen tiedon merkitystä
ei voida väheksyä.
Tässä tutkimuksessa hyväksytään filosofisen tulkinnan peruslähtökohdiksi joitakin
Watsonin460 määrittelemiä ihmistieteiden teorian muodostuksen periaatteita. Ensinnäkin
hän toteaa, että ihmistieteen näkökulma auttaa hoitotyössä tunnistamaan ihmisten terveyteen ja sairauteen liittyviä kokemuksia ja heidän niille antamiaan merkityksiä sekä
yleensä ihmisyyteen liitettäviä eettisiä arvoja. Myös hoitotyön merkitys selkiytyy. Hänen
454

Gadamer 2004, 29.
Tästä Watson (1988, 17) kirjoittaa seuraavasti: “Nursing can be discovered anew with a more meaningful
philosophical foundation based on human rather than nonhuman values – returing to our roots in order to find
and establish our own foundation for the future.” Myös Eriksson (esim. 1989, 19–20, 35). Varsinkin Eriksson
on perehtynyt hoitamisen historiaan ja luontaisen hoitamisen periaatteisiin luodessaan karitatiivisen hoitamisen
teoriaa.
456
Esim. Betti 2005, 111. Hän kirjoittaa, että Gadamerin opetus johtaa objektiivisuuden menettämiseen, jota ei
voi korvata subjektin tulemisella itsestään tietoiseksi. Gadamerin hermeneutiikka mahdollistaa asiallisen
yhteisymmärryksen tekstin ja lukijan välillä, mutta ei takaa ymmärtämisen oikeellisuutta. Siihen vaaditaan
Bettin mukaan sitä, ”että saavutettu ymmärtäminen vastaisi täysin asianmukaisella tavalla pohjimmaista mieltä,
joka tekstillä henki-objektivaationa on”, 112.
457
Watson 1979, xvii.
458
Watson 1979, 8: ”1. Caring can be effectively demonstrated and practices only interpersonally”.
459
Watson 1979, 9: ”6. Caring is more ”healthogenic” than is curing. The practice of caring integrates
biophysical knowledge with knowledge of human behavior to generate or promote health and to provide
ministrations to those who are ill. A science of caring is therefore complementary to the science of curing.”
460
Watson 1988, 16.
455
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tulkintansa mukaan ihmistieteen teorianmuodostuksen konteksti perustuu seuraaviin
lähtökohtiin:
inhimillisen vapauden, valinnan ja vastuun filosofiaan
holistiseen biologiaan ja psykologiaan
tietoteoriaan, joka ottaa huomioon empirian lisäksi myös estetiikan, eettisten arvojen, intuition sekä prosessien löytämisen edistämisen
ajan ja paikan ontologiaan
ihmisten välisten tapahtumien, prosessien ja suhteiden kontekstiin ja
avoimeen, tieteelliseen maailmankatsomukseen 461
Tässä tutkimuksessa, jossa lopputuloksena kuvataan hoitamisen olemuksesta johdettuja
teoreettisia väittämiä teeseineen462, filosofisen tulkinnan mahdollisuuden perusolettamus
lähtee siitä, että
i) ihmisellä on mahdollisuus tulkita, ymmärtää, jäsentää ja kuvata ympärillään olevia ilmiöitä
Se on mahdollista, kun huomioidaan esimerkiksi Watsonin mainitsema ensimmäinen,
neljäs ja viides periaate. Inhimillisenä olentona, jossakin kontekstissa eli paikassa ja
ajassa elävänä, suhteessa omaan ja ihmiskunnan historiaan, kokevana, merkityksiä antavana sekä niitä luovana ja muuttavana ihmisellä on mahdollisuus ymmärtää. Ihminen voi
kokemuksensa, kielensä ja ymmärryksensä avulla myös kuvata ja selittää ilmiöiden
olemassaolon huomioitaan, nimetä niitä ja antaa niille merkityksiä.
Tulkinnan filosofia etenee tässä siten, että niin ilmiön historia kuin myös tulkitsijan
historia on tulkitsemisprosessissa – voidaan sanoa myös todeksi elämisen prosessissa –
jatkuvasti läsnä. Historiallinen ihminen ei voi tulkita tapahtumia ja ilmiöitä
ulkopuolisena. Tästä Gadamer käyttää käsitettä traditioon kuuluminen.463 Traditio
mahdollistaa reflektion ja ymmärtämisen. Lisäksi ihminen arvostelee ja muokkaa sitä.
Traditio osoittaa rajat, horisontin, jonka sisällä tulkitsija voi liikkua ja nähdä, esittää
kysymyksiä ja löytää vastauksia. Kuuluminen traditioon, historiallisuuden läsnäoleminen,
vaikuttaa ilmiön tuttuuteen ja siihen, että ilmiöstä ylipäätänsä on mahdollista esittää
kysymyksiä ja että sitä voi tulkita ja kuvata. Tiedon oivaltaminen tapahtuu lopulta
horisontin laajenemisen myötä. 464
461
Watson 1988, 16. Löytyvät suomennettuna kirjasta Hoitotyön teoreetikot ja heidän työnsä: Barnhart et al.
1994, 150. En löytänyt Watsonin esittämiä tarkempia perusteluja valinnoilleen alkuperäisteoksesta. Hän perustelee kyllä ihmistieteen lähtökohtia yleisellä tasolla, mutta mitä hän tarkoittaa esimerkiksi vapaudella, valinnalla
ja vastuulla tai biologisella ja psykologisella holismilla, jää epäselväksi.
462
Huomioi Watsonin käyttämä käsite ihmistieteiden teorian muodostaminen, josta tässäkin tutkimuksessa on
osaltaan kyse.
463
Kusch 1986, 144. Tosin Gadamer kuvasi ihmisen historiallisuutta ja suhdetta traditioon vaikutushistorian
kautta varsin fatalistisesti. Ihminen aivan kuin ajelehtii historian virrassa. Tapahtumien ja ilmiöiden tulkitsijana
hän on voimaton. Sellaisesta näkemyksestä ei tässä tutkimuksessa ole kuitenkaan kyse. Tässä painotetaan sitä,
että traditioon kuuluminen mahdollistaa ilmiön ymmärtämisen.
464
Kts. esim. Kuschin 1986, 143–145, tulkinta Gadamerin traditiosta ja historiallisuudesta. Tradition tulkintaa ja
merkitystä tässä työssä kuvataan tarkemmin luvussa 2.1.4.
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ii)traditioon kuuluminen ja historiallisuus mahdollistavat ymmärtämisen
Watsonin periaatteista hyväksytään sellaisenaan kohta kolme, jota kuudes kohta myös
perustelee. Tätä valintaa on käsitelty ja perusteltu aikaisemmin tässä luvussa. Ilmiön
ymmärtämistä täydentää maailman monipuolinen tarkasteleminen siten, että hyödynnetään tulkinnassa erilaisia kohteen lähestymistapoja ja tutkimusmenetelmiä.
iii) ilmiöiden ymmärtäminen syvenee ja laajenee, kun ihminen hyödyntää avoimesti erilaisia olemisen ja tulkitsemisen lähestymistapoja sekä monipuolisia tutkimusmenetelmiä
Hoitamisen olemuksen tarkastelussa tässä edetään siten, että kuvataan ensiksi filosofisen
tulkinnan prosessi, toiseksi hoitamiseen liitettäviä keskeisiä käsitteitä ja kolmanneksi
hoitamista edeltäviä ennakkoehtoja. Ennakkoehdot liittyvät hoitamisen eettiseen olemukseen ja tietoon sekä hoitamiselle annettuihin merkityksiin. Vasta tämän jälkeen tuodaan
esiin hoitamisen ominaispiirteitä ja esitetään sen olemuksesta teoreettisia väittämiä.
Hoitamisen ominaispiirteisiin voidaan liittää havaintokokemuksiin perustuvia naturalistisia ominaisuuksia. Toisin sanoen ne ovat empiirisiä ilmiöitä. Hoitamisen olemus on sen
sijaan luonteeltaan abstrakti ja ilmentää hoitamisen ideaalia olemusta. Sitä ei voi
havainnollistaa konkreettisesti, vaan se on osoitettavissa intuitiivisesti. Filosofisen tulkinnan neljäs olettamus ilmaistaan seuraavasti:
iiii) hoitamisen olevasta voidaan esittää sitä kuvaavia ominaispiirteitä ja olemuksesta teoreettisia väittämiä kun on ensin perehdytty hoitamisen keskeisiin käsitteisiin, ennakkoehtoihin ja niille annettuihin merkityksiin
Olen hahmotellut seuraavaan kuvioon (kuvio 3) ajatusrakennelmani etenemiseen ja tutkimukseni kulkuun liittyviä tulkinnan ja ymmärtämisen periaatteita. Siitä voidaan havaita,
ketkä auktoriteetit ovat vaikuttaneet ymmärtämiseeni ja esittäneet ilmiöstä oleellisia
huomioita. Kuviosta on myös nähtävissä, mitkä kysymykset ovat kulloinkin olleet keskeisiä tarkastellessani ilmiötä. Tiedostaessani ymmärtämiseni ja tulkitsemiseni mahdollisuudet ja hahmottaessani niiden rakenteen, olen tutustunut hoitotyötä, hoitoetiikkaa ja hoitamista kuvaaviin ja selittäviin tutkimuksiin. Samoin etsin hoitamisen ominaispiirteiden
kuvausta edeltäviä ennakkoehtoja, siihen liitettäviä tiedon ja tiedostamisen piirteitä sekä
hoitamiselle annettuja merkityksiä. Kuviossa nimesin ne hoitamista perusteleviksi ennakkoehdoiksi.
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Hoitamisen tulkinnan
filosofiset perusolettamukset
Miten voi lähestyä
hoitamisen ilmiötä?
Miten voi tulkita
hoitamisen ilmiötä?
Miten voi ymmärtää
hoitamisen ilmiötä?

Miten voi kuvata
hoitamisen ilmiötä?

i) ihmisellä on mahdollisuus
tulkita, ymmärtää, jäsentää ja
kuvata ympärillään olevia
ilmiöitä
ii) traditioon kuuluminen ja
historiallisuus mahdollistavat
ymmärtämisen

Hoitotyön ilmiö olevana
Historiallinen aineisto

iii) ilmiöiden ymmärtäminen
syvenee ja laajenee, kun ihminen
hyödyntää avoimesti erilaisia
olemisen ja tulkitsemisen
lähestymistapoja sekä
monipuolisia
tutkimusmenetelmiä
iiii) hoitamisen olevasta voidaan
esittää sitä kuvaavia
ominaispiirteitä ja olemuksesta
teoreettisia väittämiä, kun on
ensin perehdytty hoitamisen
keskeisiin käsitteisiin,
ennakkoehtoihin ja niille
annettuihin merkityksiin

Etiikan olemus
Moraalifilosofia

E. Husserl
M.Heidegger
H-G. Gadamer
P. Ricoeur
E. Betti

Ihmisyyden olemus

F. Nightingale
N. Kurvinen
M. Nussbaum
J. Watson
K. Eriksson
Hoitamista perustelevat
ennakkoehdot
Hoitamisen eettisyys
Hoitamiseen liitettävä tieto
Hoitamisen merkitys

Kuvio 3. Tutkimuksen tulkintaa ja ymmärtämistä ohjaavat filosofiset perusolettamukset.
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4.1.2 Hoitotieteen ontologisia kysymyksiä.
Käsittelen hoitotieteen ontologisissa kysymyksissä hoitotyön ja hoitamisen olemisen
todellisuutta. Se sisältää keskeisten tutkimuskohteiden olemassaolon, niihin liittyvien
käsitteiden olemisen tavan, ilmenemismuotojen ja perusteiden tutkimista. Tämä tarkoittaa
lisäksi palaamista hoitamisen kontekstin – hoitajan ja potilaan välisen kohtaamisen,
hoitotyön sekä ympäristön keskinäisten suhteiden – alkuperään.465 Keskeisiä kysymyksiä
ovat muun muassa, millaiseksi ihminen ja todellisuus käsitetään sekä miten niitä voidaan
tulkita ja ymmärtää? Mitä on hoitotyö ja hoitaminen? Mitkä ovat hoitotyössä ilmenevät
keskeiset ilmiöt ja miten ne määritellään? Mistä koostuu hoitamisen konteksti eli millaiseen mielen ja kehon ympäristöön hoitaminen voidaan liittää? Metodologiset kysymykset
liittyvät todellisuuden ymmärtämisen tulkintaan. Voidaan kysyä, millaista tietoa ja tiedostamisen asennetta hyödynnetään hoitamisen tutkimisessa. Edellä mainittujen muutamien
ontologisten peruskysymysten vastauksiin vaikuttavat näkemykset siitä, millaiseksi luonnehditaan hoitamisen merkitys ja mitkä asetetaan hoitamisen ennakkoehdoiksi.
Oleellinen ontologiaa kuvaava kysymys hoitotyössä liittyy ihmisenä olemisen
kokemuksiin. Esimerkiksi Flaming puhuu hoitajien universaaleina esiintyvistä inhimillisistä kokemuksista, jotka tulevat esiin toisen ihmisen kivun hoitamisessa, synnytyksessä
avustamisessa, leikkauksesta toipumisen tai rauhallisen kuoleman kohtaamisen tukemisessa.466 Tutkimukset sairauden kokemisesta, kuolevan potilaan kohtaamisesta tai vaikkapa hoitokulttuurista ja -kielestä avaavat hoitamisen kontekstia ja selkiyttävät hoitotieteen ontologiaan kuuluvia rajoja. Ontologiset kysymykset ottavat kantaa lopulta siihen,
mistä hoitotieteen tutkimuksissa ollaan kiinnostuneita ja mitkä ovat sen olemassaolon
ehdot.
Tiedeyhteisössä sovitaan tieteen ontologisista lähtökohdista. Niistä uskomusten, arvojen, päämäärien ja käsitysten kokonaisuuksista, joita alan edustajista suurin osa kannattaa, muodostuu tieteen vallitseva filosofia, jonka osa-alueeseen myös ontologia kuuluu.467
Lauri & Kyngäs käyttävät nimitystä tieteen paradigma468, johon he katsovat sisältyvän
tiedeyhteisön hyväksymät säännöt ja uskomukset. Ne ilmaisevat tieteenalan toimintoja,
tietoperustaa sekä tiedon yleistämisen periaatteita.469
Hoitotieteen filosofisiksi teorioiksi on esitetty hoitotyön varhaisten teoreetikkojen, kuten Nightingalen, Hallin, Watsonin ja Bennerin, muotoilemia ajatusrakennelmia. He ovat
määritelleet analyysin, päättelyn ja loogisen argumentoinnin avulla hoitotyön ilmiöitä ja
niiden merkityksiä.470 Flaming ehdottaa jopa joidenkin hoitotyön teorioiden korvaamista
ontologia-käsitteellä. Hän ei kuitenkaan täsmennä selvästi, mitkä teoriat olisivat tällaisia.
Flamingin mukaan ontologia kuvaa hoitotyön perustavanlaatuisia ja luonteenomaisia
ilmiöitä, jotka ovat säilyneet aikojen kuluessa merkittävinä ja jotka on esitetty joissakin
465

Katso esim. Eriksson 1989, 26; 1990, 9.
Flaming 2004, 226.
467
Esim. Keck 1994, 18; Flaming 2004, 225.
468
Kuhnin tieteen kehityksen teorian mukaan paradigma liittyy normaalitieteen vaiheeseen, joka ohjaa
tutkijayhteisössä tapahtuvaa tutkimusta. Paradigma (viitekehys) koostuu tutkimustoimintaa ohjaavista arvoista
ja tavoista, tutkimuksen säännöistä ja malliesimerkeistä sekä tutkimuskohdetta koskevista oletuksista.
Airaksinen 1994, 113; Määttänen 1995, 136.
469
Lauri & Kyngäs 2005, 23.
470
Alligood & Chong Choi 1994, 58.
466
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teorioissa selvästi. Lisäksi hänen mukaansa ontologia -käsite viittaa filosofiaan ja sen
käyttäminen hänen mukaansa lisäisi hoitotyön filosofista statusta.471
Hoitotyön keskeisten ilmiöiden perusta on käytännön työssä. Jotta kykenemme tietoisesti keskustelemaan ja paikallistamaan asemamme käytännön hoitotyön kysymyksissä,
tarvitsemme filosofiaa, toteaa Sarvimäki. Hän sijoittaa filosofiset kysymykset korkeammalle tasolle, joihin ei voi löytää vastauksia pelkästään havannoimalla käytäntöä. Ne
sisältävät kysymyksiä hoitotyön todellisuudesta, tiedosta ja arvoista. Filosofia vaikuttaa
hoitotyön käytännön kysymyksiin siten, että tarjoaa mahdollisuuden parhaan tavoitteen
saavuttamiseen. 472
Erityistieteenalana hoitotieteen katsotaan kuuluvan empiirisiin tieteisiin. Sen tutkimuskohteena on hoitotyössä avautuva reaalimaailma. Siitä voidaan käyttää myös käsitettä
ammatillinen tieteenala473, koska tutkimustulokset ovat usein sovellettavissa välittömästi
opetukseen, terveydenhuollon hallintoon ja kliiniseen hoitotyöhön. Hoitotyö on
toiminnallinen ilmiö, joka ei tämän tutkimuksen tulkinnan mukaan välttämättä sisällä
eettistä luonnetta korostavaa hoitamista. Esimerkiksi hoitotyötä ja hoitamista ei voida
pitää samanmerkityksisinä, vaan Mackintoshin mukaan tällainen käsitys on naiivi ja
harhaanjohtava. Hänen mielestään hoitaminen ei kuulu luonnostaan hoitotyöhön.474
Cortisilla on samanlainen käsitys ja hän lisää vielä tähän, että hoitamisella on moraalinen
pyrkimys ja se tarvitsee harjoitusta.475
Mackintosh perustelee näkemystään sillä, että hoitajien toiminnalla ja eettisillä,
moraalisilla ja altruistisilla periaatteilla ei aina ole luonnollista yhteyttä. Hoitaja voi tehdä
hoitotyötä vältellen potilaan kohtaamista, joka taas ei liity eettisen hoitamisen olemuksen
piirteisiin. Hoitaminen on kaiken kaikkiaan hänen käsityksensä mukaan laaja taitojen ja
kykyjen ala, jolla on eettinen ja moraalinen luonteensa.
Suurin osa hoitotieteen teorioista kuvaa hoitotyöhön liittyviä aistihavainnoin
todennettavia ilmiöitä. Ne ovat merkki empiiristen tutkimusten vahvasta asemasta
tiedeyhteisössä. Tieteen ontologiaan perehtyneet tutkimukset ovat siinä vähemmistönä.
Niissä kiinnostuksen kohteena ovat hoitotieteen ja hoitotyön olemassa olon perusteet, ei
aistein havaittavat ilmiöt. Tässä tutkimuksessa, perehtymällä modernin hoitotyön
lähtökohtiin ja hoitotieteen tutkimuksiin historiallisen lähestymistavan avulla, voidaan
problematisoida ammatillistuneen hoitotyön hoitamisen käsite. Tutkimuskohde, hoitaminen, on keskeinen käsite ja ongelma ontologisessa mielessä ja liittyy täten hoitotyön
filosofiaan. Samoin tarkastellaan etiikan ja hoitamisen välistä suhdetta. Eettisten
kysymysten laajuutta, asemaa ja merkitystä hoitamisessa on vaikea tutkia, ellei ole ensiksi määritelty hoitamista476.

471
Flaming 2004, 228. Hän mainitsee teoria käsitteen korvaamista ontologia käsitteellä mm. Oremin, Royn ja
Kingin teorioissa. Hänen näkemyksensä heräättä kysymyksiä: mitä hän tarkoittaa filosofisella statuksella ja
miten käsitteiden vaihtamisella saadaan filosofista statusta nostettua?
472
Sarvimäki 1999, passim. Hän toteaa mm. että on relevanttia käydä filosofista keskustelua hoitotyön käytännön mielikuvista, jotka liittyvät hoitotyön todellisuuteen, tietoon sekä arvoihin ja jotka ovat havaittavissa hoitotyön organisoinnin ja toiminnan tavoissa.
473
Lauri & Elomaa 1999, 14, 15.
474
Mackintosh 2000, passim. Myös Eriksson 1987, 11.
475
Cortis & Kendrick 2003, passim.
476
Tarlier 2004, 231, toteaa artikkelissaan näin.
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Useiden hoitotieteellisten tutkimusten ja niihin perustuvien näkemysten perusteella 477
voidaan sanoa, että hoitaminen hoitotieteen ontologisena kysymyksenä vaatii selkeää
määrittämistä ja uusien perusteiden etsimistä. Näyttäisi siltä, että professionaalisen hoitotyön vahva asema, sen korostaminen ja siihen liittyvät vaatimukset heikentävät hoitamisen merkitystä hoitotyössä.478 Lisäksi näyttäisi myös siltä, etteivät hoitoetiikan tällä hetkellä ymmärretyt ja käytetyt periaatteet ja ohjeet riitä perustelemaan hoitamista.479 Tässä
tutkimuksessa vastataan tähän haasteeseen ja palataan hoitotyön perusteiden etsimisessä
sen ontologisiin lähtökohtiin. Hoitaminen on yksi sen keskeinen käsite.

4.1.3 Hoitaminen ihmisen eksistentiaalisen kriisin tilanteessa
Ihmisen olemuksen, eksistenssin480, ymmärtäminen ja sen suhde elämän muutoksiin,
kuten sairastumiseen, oman tai läheisen kuoleman kohtaamiseen ja onnettomuuksiin,
sekä hoitamiseen vaatisi hoitotieteessä tarkempaa ja laajempaa tutkimusta. Tässä voidaan
aihepiiristä esittää vain joitakin näkemyksiä. Mistä ihmisen käsitys olemuksestaan, eksistenssistään, voidaan katsoa muodostuvan? Miten hän kokee terveyden, sairauden tai
kuoleman eksistenssinsä ulottuvuuksina? Miten sairaus muuttaa hänen olemisen käsitystään ja lopuksi mikä on hoitamisen merkitys ja tehtävä vastata sairauden tuomaan
eksistentiaaliseen kriisiin? Tässä kappaleessa kysymyksiä tarkastellaan erityisesti
Heideggerin esittämien käsitteiden, olemisen, huolen ja kuoleman näkökulmista.
Länsimaisen subjektikokemuksen tutkimuksen pioneeri, teologi ja filosofi Augustinus
(345–430), on pohtinut muun muassa minuuden olemusta. Hänen ajattelunsa taustalla oli
henkilökohtainen kasvu- sekä kehitysprosessi ja se kohdistui minuuden ja identiteetin
rakentumiseen, niihin vaikuttaviin tekijöihin sekä itsetuntemisen saavuttamiseen. Hän
lähti itsestään kirjoittamalla omanelämänkerrallisesti Tunnustukset ja pohtimalla siinä
tiedon alkuperää ja sen saavuttamisen mahdollisuutta. Kritisoiden skeptikkojen epäilevää
suhtautumista tiedon saavuttamisen mahdollisuuteen hän pääsi johtopäätökseen, että
ihmisjärjen tulisi toimia sellaisen järjellisen tietoisuuden kanssa, jolla on kaikki tieto ja
täydellinen ymmärrys. Ihminen voi varmasti sanoa vain siitä, millaisena todellisuus näyttäytyy hänelle. Siitä, onko todellisuus sellainen, ei ole varmaa tietoa. Kiinnittämällä huomion sisäiseen minuuteen hän voi toimia itsekriittisesti suhteessa ulkopuoliseen
todellisuuteen. Augustinus edellytti kuitenkin ihmisen järjen tarvitsevan sisäistä valoa,
Jumalan ilmoitusta, jotta hän pystyisi ymmärtämään todellista olemustaan ja perimmäistä
todellisuutta. Sen avulla hän kykenee paitsi erottamaan hyvän ja pahan sekä oikean ja
väärän, myös tahtomaan ja valitsemaan jonkin niistä.481
Augustinuksen minuuteen kohdistuva kysyminen vaikutti Heideggerin eksistentiaaliseen analytiikkaan. Hän määritteli ihmisen olemista täälläolemisen (Dasein) kautta.
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Esim. Mackintosh 2000; Hunt 2004b; Rognstad et. al. 2004; Flaming 2004; Zitzelberger 2004.
Esim Peacock 2000; Provis & Stack 2004; Hunt 2004b; Tarlier 2004; Herdman 2004.
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Esim. Botes 2000; Reynold 2000; Austin 2001b; Cortis & Kendrick 2003; Lahtinen 2003; Pask 2003;
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Täälläolo kuvaa ihmisen olemisen muotoa, jossa on jatkuvasti menneisyys ja tulevaisuus
läsnä. Esimerkiksi syntymä, vaikka se on tapahtunut ja mennyt, ei voi lakata olemasta
läsnä ennen kuin ihminen on kuollut. Kuolema puolestaan, vaikka se ei ole vielä toteutunut, kulkee koko ajan olemisen mukana – ”saatavana”482, joka koko ajan täyttyy – koska
se kuuluu ihmisen täälläolon olemisen muotoon. Kuoleman hetkellä ihmisen olemisen
kokemus on täydellisimmillään ja täydellistyy kuolemassa.483 Hetket, jolloin hän kohtaa
aidosti kuolevaisuutensa, ovat oivaltavia, jolloin varsinaisesti olevaisuus sekä oman olevan katoavaisuus ja täälläolon rajallisuus paljastuvat.
Täälläolo ymmärtää itsensä suhteessa olemiskykyynsä siten, että kohtaa kuoleman
silmästä silmään omaksuakseen näin heitteisyydessään kokonaan olevan, jota se
itse on.484
Täälläolossa, otettiinpa sitten mikä tahansa ”ajallinen piste”485 ihmisen elämästä
tarkasteltavaksi, on siis historiallisuus läsnä, niin menneenä, nykyisyytenä kuin tulevanakin. Ihmisen on mahdollista ymmärtää sitä ”olemisymmärryksensä”486 ansiosta.
Heideggerille täälläolemisen kokemukseen vaikuttaa elämän rajallisuuden
ymmärtäminen. Se, että siihen liittyy syntyminen ja se, että sitä ohjaa myös tuleva kuolema, tekee ihmisen olemisesta sekä sen kokemisesta todellisen ja varman. Historiallisena
olentona hän ei voi muulla tavoin siitä mitään varmaa kokeakaan, vain tapahtumia
syntymisensä ja tulevan kuolemisensa kautta. Tietoisuuden oivaltaminen lähtee ensi sijassa omasta itsestä käsin, ei ulkopuolisen maailman todellisuudesta.
Huoli on myös yksi täälläolon eksistentiaalinen tulkitsemisen, olemisen perusmuoto.487 Sillä Heidegger ei viittaa käsitykseemme murheesta tai levottomuudesta, vaan
ihmisen perusominaisuuteen, joka ”hallitsee ihmisen ajallista kulkua maailmassa”488. Se
ilmentää maailmassa olemisen tapaa, johon sillä on reaalinen yhteys. Toiminnassa ihmisen huolen täyttämä olemus ilmenee antautumisena johonkin.
Mihin ihminen heittäytyy tai antautuu eksistoidessaan täälläolossaan, toisin sanoen
mitä hän pitää merkityksellisenä, tärkeänä ja tavoiteltavana sekä mihin hän suuntaa tahtonsa, voimansa, mielenkiintonsa ja toimintansa? Millä tavoin ja minkä perusteella ihminen tulkitsee itseään historiallisuutensa eri pistekohdissa, tilanteissa, joissa hän oivaltaa
oman olemisensa kokonaisuutena? Onko jokin täälläolemisen muoto tai ajallinen piste
merkittävämpi toista? Onko syntyminen kuolemaa merkittävämpi, onko sivistys tai henki
materiaa tärkeämpi, onko terveyden ja tasapainoisuuden piste arvokkaampi kuin sairauden ja epätasapainoisuuden? Voidaanko yleensä edellä mainittuja inhimillisiä kysymyksiä
arvottaa merkittävä/ei merkittävä tai arvokas/ei arvokas -akseleilla? Tässä yhteydessä on
482

Heidegger 2000, § 48, 298. Näin voidaan ajatella esimerkiksi sikiövaiheesta, jossa syntyminen ja kuoleminen
kuuluvat vielä saatavien, ”ei-vielä” ja täyttyvien tulevien joukkoon.
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Esim. Heidegger 2000, § 47, 292; § 48, 297; § 72, 444: § 74, 458.
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Heidegger 2000, § 73, 455. Silmästä silmään kohtaaminen voi tapahtua vainajan äärellä. Vaikka vainajan
olemista voidaan määritellä ei-enää-täälläoloksi, hän on poissa tai mennyt, jälkeen jääneiden keskuudessa hän
silti vielä on kanssaolemisessa samassa maailmassa. (§ 46, 294).
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reaalisuuden mielen”(251) jolla on ”erityinen yhteys täälläoloon, maailmaan ja käsilläolevuuteen” (252).
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Heidegger 2000, § 43, 250. Se on aina jo ymmärretty, paljastettu ”suhteessa maailmaan, jossakin-olemiseen
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Heidegger 2000, § 42, 246.
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Heidegger 2000, § 42, 249. Katso myös § 43, 263.
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kuitenkin muistettava, että Heideggerin olemisen mielen filosofiassa pyritään minuuden
ymmärtämiseen ilman eettisiä tai moraalisia kannanottoja. Siinä aivan kuin tarkkaillaan
itseä paljaana ja suhteessa ympäröivään maailmaan ja siinä esiintyviin ilmiöihin, faktisesti. Olemisen muotoja ei priorisoida, niitä ei aseteta vastakkain eikä niille anneta
naturalistisia ominaisuuksia.
Kun tarkastelun kohteena on ihmisten inhimillinen toiminta, joka kohdistuu toiseen
ihmiseen, ei voida välttyä sen seurauksien arvioimiselta. Hoitotyössä ajatellaan usein
toisen olemisen muodon olevan tavoiteltavampi kuin toinen. Terveys on tavoiteltava arvo
ja sairaus vältettävä paha, elämä toivottavampi kuin kuolema. Silti sairaus ja terveys ovat
suhteellisia arvoja ja ne ovat riippuvaisia toisistaan. Sairaus tai onnettomuus voi koitua
ihmiselle arvokkaaksi kokemukseksi elämän kokonaisuutta ajatellen. Kuolema voi jossakin ihmisen elämän tilanteessa tuntua toivottavammalta kuin elämä, kun taas jossakin
tilanteessa kuolema koetaan epäinhimilliseksi. Hoitotyössä hoitotyöntekijän on siis usein
mahdoton arvioida omien ja yleisten hyvän kriteereiden perusteella sitä, mikä potilaan
elämän kokonaisuuden kannalta lopultakin on hyvä ja mikä paha, mikä oikein ja mikä
väärin.
Hoitamisessa on aina kyse ihmisestä, joka tarvitsee hoitotyöntekijän apua. Usein tuo
tilanne on hänelle uusi. Hänelle on ehkä jo muodostunut käsitys itsestä, minuudesta ja
olemisen tavoista sekä niiden suhteista ympäristöön. Sairaus tai onnettomuus kääntää
mahdollisesti katseen omaan olemiseen uudessa valossa. Se voi jopa muuttaa häntä sen
oivalluksen kautta, kun hän tarkastelee ja arvioi täälläolemisen tapaansa suhteessa
menneeseen ja tulevaan. Voidaan sanoa, että muutos 489, sen oivaltaminen ja elämän
kokonaisuuden paljastuminen johtavat eksistentiaaliseen kriisiin. Jokin aikaisemmin
koettu, tuttu ja tavallinen muuttaakin muotoaan uudeksi, oudoksi ja epätavalliseksi, jopa
pelottavaksi, joka väistämättä on. Kriisiin voi sisältyä sekä positiivisia että negatiivisia
merkityksiä.
Eksistentiaalinen kriisi on ihmiselle aina mahdollisuus. Koska se ei merkitse hänelle
täälläolon loppua, niin se tarjoaa toisenlaisia mahdollisuuksia. Täälläolemisen muoto ja
sen ymmärtäminen jatkuu muuttuneena. Tietyn asian (kuten koetun terveyden) saavuttaessa päätepisteensä, jokin muu tulee esiin ja jokin toinen häipyy esilläolevan ulkopuolelle. Se ei tarkoita kuitenkaan sitä, että se tietty häviää lopullisesti, vaan se jää niihin
toisenlaisiin mahdollisuuksiin. Tämä osoittaa sen, kuinka vaikea on määritellä terveyttä,
ja selittänee osaltaan ihmisten kokemuksia siitä, että sairaus avasi eteen uusia
mahdollisuuksia, jotka ilman sitä eivät heille olisi paljastuneet. Terveyttä on mahdoton
kuvata ilman sairauden määrittelemistä, alkua ei voi määritellä ilman loppua eikä elämää
ilman kuolemaa490. Ihmisen eksistentiaalisessa olemuksessa ja kriisissä molemmat ulottuvuudet ovat yhtä aikaa läsnä.
Tarkasteltaessa hoitamisen erityisluonnetta ihmisen eksistentiaalisen kriisin tilanteessa
tulee ensiksi valita näkökulma, painotetaanko hoitotyön ja hoitamisen hyvää tehtävän ja
toiminnan kautta, vai onko mahdollista luonnehtia sen hyvän olemusta sinänsä. Vaikka
mieltymykseni kohdistuukin viimeiseen vaihtoehtoon, ei hyvään tähtäävää hoitamisen
489
Välttämättä muutos ei merkitse henkilökohtaista terveydellistä muutosta, sairastumista tai onnettomuuden
kautta tulevia terveydellisiä haittoja. Se voi tapahtua missä elämän tilanteessa tahansa tai se voi avautua
läheiselle tapahtuneiden kokemuksien kautta. Katso esim. Heidegger 2000, § 47, 293.
490
Esim. Heidegger 2000, § 49, 305, 307.
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toimintaa ja tehtävää voida sivuuttaa monestakaan syystä. Ensinnäkin hoitaminen
suuntautuu aina toiseen ihmiseen. Suuntautuminen ei kohdistu kehen tahansa toiseen
henkilöön, vaan sellaiseen, joka on jonkin eksistentiaalisen kriisin edessä, elää juuri sellaista elämänvaihetta tai on jo jäsentänyt kriisin osaksi olemustaan. Voidaan sanoa, että
hän on erityisessä asemassa muihin ihmisiin nähden. Eksistentiaalinen kriisi vaikuttaa
hänen olemuksensa ilmaisuihin jollakin tavoin. Se saattaa tulla esiin voimakkaina
tunteenpurkauksina491, aiheuttaa riippuvaisuutta toisten avusta, turvattomuutta ja tunnetta
siitä, ettei selviydy päivittäisistä toiminnoista.
Toiseksi suuntautuminen toiseen vaikuttaa siihen, että hoitotyössä tapahtuva hoitaminen on julkista, minkä vuoksi se on alistettava arvioitavaksi, niin potilaan itsensä, omaisten, kollegoiden, ammattikunnan kuin yleisen moraalifilosofiankin suhteen. Julkisuuden
vaikutuksesta ja omien ontologisten lähtökohtiensa perusteella hoitaminen on myös
normitettavissa. Kolmanneksi hyvän tahtominen ja käsitys siitä eivät yksistään riitä
hoitamisessa eivätkä johda mihinkään, vaan sen on välttämättä oltava myös toiminnallista. Näiden perustelujen näkökulmasta hoitamisen hyvää sinänsä ei voida tarkastella
yksinään, vaan mukana on aina naturalistinen eli toiminnan ja tehtävän onnistumiseen
perustuva hyvä.
Seuraavaksi tarkastelenkin hoitamisen hyvään ja oikeaan liittyviä perusteita teoreettisesti, moraalifilosofian näkökulmasta. Millaisia moraalin alaan liittyviä kysymyksiä herää
toiminnallisesta hoitamisesta, joka kohdistuu eksistentiaalisen kriisinsä vuoksi erityisessä
asemassa olevaan ihmiseen ja kun tällä toiminnallisuudella on alisteinen suhde julkisuuteen?

4.1.4 Hoitamisen moraalin perusteiden kysyminen
moraalifilosofian näkökulmasta
Tarkoitan tässä tutkimuksessa hoitamisen ilmiön tarkastelemisella sen fenomenologisessa
mielessä (mainitaan luvussa 2.1.2) sitä, että hoitamisen etiikka on myös keskeisesti esillä.
Hoitamisen hyvän ja oikean perusteiden löytäminen ei etene suoraviivaisesti kysymysten
asettamisesta vastausten esittämiseen. Kysymysten esittäminen ei ole helppoa ja vastausten saaminen on lähes mahdotonta. Perusteiden kysyminen mahdollistaa hoitamisen
tarkastelemisen moraalifilosofian492 näkökulmasta. Parhaimmillaan tarkastelussa voidaan
löytää hoitamisen olemassaololle järkevä perustelu, tai jos sitä ei pidetäkään tärkeänä,
491

Aristoteles liittää sielun ominaisuuksiin tunteet, kyvyt ja luonteenpiirteet. Tunteiksi hän nimittää ”halua,
vihastumista, pelkoa, rohkeutta, kateutta, iloa, rakkautta, vihaa, kaipausta, pahansuopuutta, sääliä ja ylipäänsä
kaikkea, minkä kokemiseen liittyy nautintoa tai kärsimystä.” 1983, 1105b, 32.
492
Pietarinen & Poutanen (2003, 14) erottavat moraalin ja moraalifilosofian käsitteet siten, että edelliseen
kuuluvat yhteisöjen ja yksilöiden toimintaa ohjaavat säännöstöt sekä käytännöt ja ne ovat empiirisiä ilmiöitä.
Jälkimmäinen on moraali-ilmiöitä tutkiva filosofian alue, joka on luonteeltaan teoreettinen. Siitä käytetään
myös käsitteitä filosofinen etiikka tai teoreettinen etiikka. Molemmista kuulee käytettävän puhekielessä pelkästään etiikka -käsitettä. Airaksinen käyttää käsitettä moderni etiikka(1988, 9). Kun perinteinen moraalifilosofia
on pyrkinyt perustelemaan teoreettisesti ihmisten käytännöllistä toimintaa, niin modernissa moraalifilosofiassa,
1900-luvulta alkaen, mielenkiinto on kohdistunut etiikan käsitteisiin. Etiikka sisältää koko sen filosofian alan,
jossa käsitellään ihmisen arvoja. Moraali on vain yksi sen osa-alueesta. Airaksinen 1994, 125. Myös Määttänen
1995, 153.
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niin sen perusteella hoitaminen voidaan ainakin kiinnittää etiikkaan. Se puolestaan auttaa
hoitotyöntekijöitä arvioimaan ja perustelemaan omaa toimintaansa. Ymmärrän tässä
hoitamisen moraalifilosofialla hoitotyössä ja hoitamisessa esiintyvien moraalisten ilmiöiden tarkastelemista teoreettisesti.
Miksi hoitamisen hyvän ja oikean määritteleminen tuottaa vaikeuksia? Eettisen
intuitionismin kannattaja sanoo, että hoitamisen hyvälle ei voi antaa konkreettisia ja havaintokokemuksiin perustuvia ominaisuuksia, koska se johtaa naturalistiseen virhepäätelmään.493 Moraalisella hyvyydellä on objektiivinen ominaisuus, eikä se täten ole riippuvainen ihmisten käsityksistä tai asenteista.494 Emotivisti taas toteaa, ettei hoitamista
kuvaavilla moraaliväitteillä ole totuusluonnetta, koska ne sijoittuvat maailman tosiasioiden ulkopuolelle.495 Niiden pätevyyttä ei voi todentaa tieteellisesti.496 Eettistä relativismia
kannattava sanoo, että hoitamisessa esiintyviä moraalisia kysymyksiä ei voi määritellä
hyviksi tai oikeiksi eikä niiden kesken voi esiintyä minkäänlaisia ristiriitoja, koska lopulta niitä voidaan arvioida vain niiden omasta kontekstista käsin. Hän ei ota kantaa
niiden oikeellisuuteen, vaan kiinnittää huomion moraaliväitteiden perusteluihin. Millainen määritelmä tahansa on riittävä, kunhan se on perusteltu rationaalisesti.497 Virtuisti eli
hyve-eetikko hyväksyy teon oikeaksi perusteluksi vain ihmisen teloksen.498 Eli jos
hoitamisen moraalisuus vahvistaa ihmisen telosta, se on oikeutettu. Tässä muutamia esimerkkejä moraalifilosofian teorioiden näkökulmasta siitä, millaisiin haasteisiin hoitamisen hyvän ja oikean määrittäjä joutuu ottamaan kantaa.
Onko siten turha esittää kysymyksiä, jos selkeitä vastauksia on mahdotonta tavoittaa?
Johtaako tämä eettiseen skeptismiin: koska oikeita vastauksia ei saada, onko turha nähdä
vaivaa? Eikö voida tyytyä vastaukseen, että tietty asia vain tuntuu oikealta ja toinen väärältä? Joskus tietenkin näin tapahtuukin. Toisaalta riittäisikö perusteluksi se, että on totuttu toimimaan tietyllä tavalla, joka on tyypillistä meidän kulttuurissamme? Eikö eettisten ohjeistojen tai lain perustelut ole riittäviä? Miksi on tärkeä kysyä, mihin hoitamisen
moraali perustuu?
Ensiksi todetaan, että hoitotyössä on tilanteita, joissa hoitaja joutuu valitsemaan
useimpien vaihtoehtojen välillä. Silloin on hyödyllistä ymmärtää ja erottaa toisistaan
493
G.E. Mooren mukaan hyvä on määrittelemätön. Naturalistinen virhepäätelmä syntyy, kun hyvälle annetaan
jokin ominaisuus, esimerkiksi nautinnollisuus. Kun väite asetetaan avoimen argumentin kysymisen
tarkasteltavaksi, se johtaa kestämättömään tilanteeseen: hyvä = nautinnollinen => onko kaikki, mikä on
nautinnollista, hyvää? Katso esim. Moore 1965, 147–150, 163; Melden 1967, 518; Airaksinen 1988, 31; Häyry
2001, 127; Pietarinen & Poutanen 2003, 28, 32.
494
Pietarinen & Poutanen 2003, 48.
495
Erityisesti loogisen positivismin kannattajat olivat tätä mieltä. Airaksinen 1988, 91; Pietarinen & Poutanen
2003, 50.
496
Esimerkiksi Alfred Ayer esitti, että moraalikäsitteet ovat analysoimattomia ”pseudo”-käsitteitä, joita ei voi
ratkaista tieteellisesti eikä niistä sen vuoksi kannata kiistellä. Pietarinen & Poutanen 2003, 51.
497
Pietarinen & Poutanen 2003, 100. Huomionarvoista on, että he erottavat eettisen relativismin
kulttuurirelativismista, jolla ei ole eettistä sisältöä. Toisin sanoen, sen empiirisen tosiasian esittäminen (mm.
antropologian ja sosiologian osoittama), että eri kulttuureissa ja yhteisöissä moraalikäsitykset eroavat toisistaan,
ei vielä ole kannanottamista (missä moraalidiskurssissa aina kuitenkin on kyse) asioiden hyvyyteen tai
oikeuteen.
498
MacIntyre (2004, esim. 219–) on kaivannut eettiseen keskusteluun sisällöllistä merkitystä ja palannut
Aristoteleen esittämään telos-ajatukseen: ihmisen telos eli päämäärä on älyllisten ja moraalisten hyveiden
harjoittaminen. Teoreettisen etiikan tehtävä on ohjata ihmisiä etsimään telostaan ja toimimaan sen mukaisesti.
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olemassa olevat vaihtoehdot. Moore totesi, että se vaiva kannattaa.499 Lisäksi on syytä
muistaa, että hoitajan toimintaa määrittelevät ja valvovat julkiset lisenssit, lait, asetukset,
ohjeet ja säännöt. Nämä perustelut viittaavat hoitamisen kontekstin ominaisuuksiin. Toinen huomioitava seikka on se, että valinnat ja toiminnat kohdistuvat toiseen ihmiseen tai
vaikuttavat yleisesti hyvään ja hyvinvointiin. Hoitaja joutuu usein tekemään päätöksiä
jopa toisten ihmisten puolesta. Kummallakin toimijalla on ihmisarvo ja lakiin perustuvia
oikeuksia. Potilas on lähtötilanteensa, eksistentiaalisen kriisin, vuoksi erityisessä asemassa suhteessa hoitajaan. Kiinnostus kohdistuu hoitajan ominaisuuksiin toimijana ja
hänen toimintaansa sekä potilaan oikeuksiin saada hyvää ja oikeudenmukaista kohtelua.
Kolmantena ja ratkaisevimpana piirteenä voidaan mainita moraalin itsensä ominaisuus:
miksi yleensä moraali on olemassa. Miksi sitä tarvitaan hoitotyössä ja millaisia moraalisia ilmaisumuotoja liittyy hoitamiseen?
Edellä esitetyt vaatimukset hoitamisen etiikan teoreettiselle tarkastelulle toimivat tässä
tutkimuksessa sen jaottelun perusteena, jonka sisällä esitän hoitamisen etiikkaan viittaavia keskeisiä kysymyksiä. Oleellista on huomioida tarkastelussa myös tälle tutkimukselle
tyypilliset käsitteet, hoitamisen oleva ja olemus, ja niiden käyttömerkitykset ja erot. Tässä
hoitamisen oleva on osoitettavissa empiirisesti, olemus intuitiivisesti500. Intuition avulla
voidaan kiinnittää jokin ilmiö etiikan alaan. Intuitiolla ei viitata itsestään selvään oletukseen, synnynnäiseen totuuteen tai arkiajatteluun perustuvaan moraalikäsitykseen, jota ei
tarvitse perustella, vaan sille asetetaan tässä tiettyjä ehtoja. Se on muotoutunut harkinnan
tuloksena ja se ilmaistaan selkeästi ja täsmällisesti. Lisäksi sen tulee läpäistä kriittinen
itsetietoisuus ja sen on oltava sopusoinnussa kaikkien muiden pätevien intuitioiden
kanssa.501
Hoitamisen olevan ja olemuksen erot näkyvät myös siinä, mihin etiikan teoriaan ne lähinnä kiinnittyvät. Hoitamisen olevaan viittaavissa moraaliarvostelmissa on subjektiivisia
piirteitä. Olevan ominaispiirteet kuvaavat havaintokokemuksia ja ne saattavat vaihdella
kulttuurista toiseen tai jopa kulttuurien sisällä. Olemus kuvaa hoitamisen objektiivista
arvostelmaa. Sille on luonteenomaista ideaalisuus, intuitiivisuus sekä universaalius502.

499

Moore 1965, 121.
Intuitiolla tarkoitetaan tässä tiedollista kokemusta (ei kuitenkaan aistihavaintoihin perustuvaa), joka todetaan
suoraan ja välittömästi, intuitiivisesti, ”itsestään selvästi”. Se perustuu perusteelliseen harkintaan. Kokemus
kohdistuu tässä arvoihin. Esim. Airaksinen 1988, 30. Lisää olevan ja olemuksen eroista luvussa 2.1.3, Taulukko
1.
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Katso Häyry 2001, 117. Sidgwickin mukaan moraaliselle päätöksenteolle voidaan luoda säännöt etiikan
metodin avulla. Metodia voi arvioida sen mukaan, miten hyvin ja ymmärrettävästi se pystyy ilmaisemaan
systemaattisesti hyvän arkisissa moraalikäsityksissä. Tämä ”hyvä” on löydettävissä intuition välityksellä. Hän
asetti sille vaatimuksia, jotka hyväksytään tässä tutkimuksessa.
502
Vrt. Airaksinen 1988, 10 tai 101, jossa hän toteaa: ” Moraali kun on aina myös yhteiskunnallisesti ja
historiallisesti määräytynyttä.” Tässä tutkimuksessa universaalisuudella ei tarkoiteta pelkästään moraalin ilmaisemisen muotoja, vaan viitataan niihin perusteisiin, jotka synnyttävät moraalin tarpeen, toisin sanoen selittävät, miksi moraali on olemassa. Universaalia on se, että moraali on ylipäätään olemassa. Eri kulttuureissa ja
yhteisöissä on olemassa moraaliset periaatteet, jotka käsittelevät hyvän ja oikean kysymyksiä ja ohjaavat ihmisten toimintaa. Hoitamisen olevassa kulttuurien erilaisuus ja omaleimaisuus hyväksytään, mutta olemus ei
tunne kulttuurien rajoja. Universaaliuteen viitataan lisäksi mm. 4.1.4.4; 5.1.3 ja Loppusanoissa.
500
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4.1.4.1 Hoitamisen kontekstin ominaisuus
Onko hoitamisella hoitotyössä jokin funktio? Voidaanko hoitamiselle asettaa jokin erityinen ja sille tyypillinen tehtävä ja päämäärä eli funktio? Asian hahmottamista helpottaa,
jos kysytään, millainen maailma olisi ilman hoitamista? Jos luonnollinen hoitaminen
lakkaisi, elollisten olioiden elämä nykyisessä muodossa päättyisi ennen pitkää. Mikäli
hoitaminen poistettaisiin hoitotyöstä, millaisia seurauksia se aiheuttaisi? Korvaisivatko
koneet inhimillisen ja vuorovaikutuksellisen hoitamisen?
Teleologinen etiikka, esimerkiksi virtuismi, kannattaa ajatusta, että hoitamisella on jokin funktio. Kone ei kykene konemaisen ominaisuutensa vuoksi inhimilliseen
vuorovaikutukseen, vaikka se pääsisikin terveystavoitteeseen. Inhimillistä vuorovaikutusta pidetään hoitamisen perustana (esim. luvussa 2.1.2), jonka toteutuminen edellyttää
ihmisen läsnäoloa. Virtuisti saattaisi todeta esimerkiksi, että hoitaminen hoitotyössä on
olemassa ihmisen tähden, jotta inhimillisyys toteutuisi.
Virtuistisen teorian näkökulmasta hoitamisen hyvän ja oikean perusteet voidaan johtaa
ihmisen inhimillisyyden toteutumiseen tähtäävästä teloksesta. Mutta mitä sanovat eettisen
intuitionismin tai utilitarismin kannattajat? Hekin voivat nähdä hoitamisella olleen jokin
ihmisten inhimillisyyttä edistävä erityinen tehtävä. Erimielisyyksiä voi kuitenkin aiheutua
siitä, millaisiin periaatteisiin hoitamisen hyvä ja toiminnan oikeutus perustetaan. Edellisestä voisi todeta, että hoitamisen teon moraalinen arvo määräytyy sen perusteella, mitä
siitä seuraa ja kuinka paljon se tuottaa enemmän hyvää kuin pahaan. Tämä näkökanta
edustaa intuitionismissa kosekventalistista etiikkaa. Samoilla linjoilla ovat utilitaristiset
teoriat, joissa toiminnan seurausten arvo määrää moraalisuuden mitan.503 Tämä johtaa
kysymykseen, onko hyvän päämäärän saavuttaminen ainoa hoitamista perusteleva tekijä.
Lyökö päämäärän saavuttaminen laimin keinot tai itse teon? Jos potilaan turvallisuus
katsotaan yhdeksi keskeiseksi vanhustyön hoitamisen päämääräksi, annetaanko sille
oikeus sivuuttaa muut arvot, kuten potilaan itsemääräämisen tai vapauden arvot, joita
pidetään sinänsä arvokkaina? Hoitamisen hyvän ja oikean arvioimisen kriteeriksi pitänee
hyväksyä päämäärän lisäksi myös itse toiminta eli hoitaminen.
Tässä tutkimuksessa nimetään ainakin yksi hoitamisen funktio: se liittää hoitotyön
etiikan alaan. Sen ansiosta voidaan ylipäätään keskustella hoitotyössä toteutuvasta hyvästä ja oikeasta. Tämä taas johtaa siihen, että hoitamisen hyvälle ja oikealle tulee antaa
sellainen subjektiivinen merkitys, joka sillä on nimenomaan hoitotyön kontekstissa. Edellytyksenä on kontekstin tunteminen sekä potilaan arvojen, toiveiden ja tahdonilmaisujen
tietäminen. Silloin on mahdollista päästä tilannekohtaisesti lähelle hoitamisen hyvän ja
oikean ominaispiirteitä.
Mihin perusteisiin hoitamisen ratkaisuissa voidaan vedota? Hoitamisen funktionaalinen
luonne johtaa kysymään, millä tavoin luonnollinen hoitaminen eroaa ammatillisesta.
Luvussa 2.2 käsiteltiin luonnollisen ja hoitotyössä tapahtuvan hoitamisen välisiä
käsitteellisiä eroja. Luonnollinen hoitaminen näyttää Nussbaumin käsityksen mukaan
kuuluvan kulttuurista riippumatta pääasiassa naisille, mikä varmistaa elämän jatkumisen
lähimmäisistä huolehtimisen ja huolenpidon avulla. Sitä toteutetaan vaistonvaraisesti,
tunteiden ja mallioppimisen mukaisesti. Hoitamiseen tulee jotain erityistä ”lisää”, kun se
503
Katso esim. Airaksinen 1988, 136; Määttänen 1995, 159; Häyry 2001, esim. 9, 102, 117; Pietarinen &
Poutanen 2003, 40.

122
tapahtuu ammatillisessa kontekstissa. Etiikan teorian näkökulmasta on kiinnostavaa kysyä, mikä tuo lisä on?
Luonnollisessa hoitamisessa moraalisia ratkaisuja tehdään usein arkiajattelun perusteella. Päätökseen vaikuttavat tekijät kumpuavat esimerkiksi tottumuksesta, kasvatuksesta
tai mallioppimisesta. Ammatillista hoitamista säätelevät hoitamisen tapahtuman
ulkopuoliset tekijät. Siinä tehdyistä ratkaisuista ovat kiinnostuneet muutkin kuin vain
henkilöt, joita se välittömästi koskee. Mukaan tulevat yhteiskunta lakeineen ja asetuksineen, yleismaailmalliset sopimukset sekä yleinen moraalisfilosofia teorioineen ja
tavoitteineen. Ammatillinen hoitaminen on julkista ja luonnollinen hoitaminen on yksityistä. Näin ammatillisessa hoitamisessa moraalin käsitykset kuvaavat yleisiä, julkisia
arvoja. Tämä estää periaatteessa eettiseen subjektivismiin504 lankeamista.
Tähän liittyy kiinnostava yksityiskohta: ammatillisen hoitamisen moraalin perusteet
asetetaan julkiseen arviointiin, mutta siinä toimivat ihmiset ovat yksityisiä ihmisiä. Toisin
sanoen he tekevät yksityisiä, moraaliin liittyviä ratkaisuja julkisessa ympäristössä. Tämä
johtaa usein moraalisiin ristiriitatilanteisiin, jossa vastakkain ovat julkiset ja yksityiset
arvot. Kumpi saa enemmän painoarvoa ratkaisutilanteessa, on teoreettisen etiikan kannalta tärkeä kysymys. Voiko hoitaja toimia omien arvojensa mukaan, mikäli ne ovat
ristiriidassa hoitotyön arvojen kanssa? Inhimilliseen elämään kuuluvat myös omantuntoon ja vakaumukseen liittyvät kysymykset. Kun moraalisia ristiriitoja ratkaistaan esimerkiksi eksistentialistisesta näkökulmasta, yksilön vapaudella voidaan perustella jokaisen
henkilökohtaisten arvojen pätevyyttä. Eettisen preskriptivismin näkökulmasta arvojen
pätevyys perustuu puolestaan yleistettävyyteen.505
Haren esittämä preskriptiivinen näkökulma kriittisesti toimivasta ajattelusta on
mielenkiintoinen hoitotyön kannalta ratkaistaessa moraalisia kysymyksiä. Hänen mukaansa moraaliväite sisältää imperatiivin eli on luonteeltaan preskriptiivinen, antaa neuvoja tai ohjeita. Usein käy niin, että ihminen joutuu valitsemaan kilpailevien
moraalivaatimuksien väliltä jonkin olemassa olevista vaihtoehdoista. Valinta perustuu
joko intuitiivisen tai kriittisen tason moraaliajatteluun. Edellisessä moraaliset ratkaisut
tehdään tottumusten tai omaksuttujen periaatteiden mukaisesti. Jälkimmäisessä taas
ratkaisuja harkitaan huolellisesti ja päätöksen moraalisuutta punnitaan yleistettävyyden
eli universaaliuden perusteella. Kriittisesti ajatteleva huomioi kaikki ratkaistavaan asiaan
liittyvät tosiasiat sekä kykenee eläytymään ja asettautumaan toisen asemaan: jos itse
olisin tuossa tilanteessa, mikä minun mielestäni olisi hyvä ratkaisu ja millaisilta ratkaisun
seuraukset minusta tuntuisivat. Hare puhuu toisen preferenssien omaksumisesta eli siitä,
mihin järjestykseen toinen asettaa tekojen seuraukset. 506
Hoitotyön kontekstiin näyttäisi soveltuvan hyvin Haren teoria kriittisen tason ajattelusta, joka kuvaa moraali-ilmausten kielellisiä merkityksiä. Hoitaja tekee ratkaisuja
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Eettistä subjektivismia edustavat moraaliväitteet ilmaisevat väitteen esittäjän asenteita tai emootioita kohteena olevan asian suhteen. Airaksinen 1988, 99; Pietarinen & Poutanen 2003, 64. Hoitotyössä subjektivismi
olisi sitä, että hoitotyön asiantuntijat määrittelisivät keskenään moraaliset perusteet ja moraaliarvostelmien
pätevyyden kriteerit.
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Esimerkiksi Barnes 1989, 337, 341; Airaksinen 1988, 229; Pietarinen & Poutanen 2003, 81, 92.
506
Airaksinen 1988, 82–89; Pietarinen & Poutanen 2003, 74–81. Haren mukaan preferenssit tulee huomioida
jokaisessa tapauksessa ja ne voidaan kalkyloida tiettyyn järjestykseen. Preferenssiutilitarismin perusperiaatteen
mukaan jokaisen teon vaikutuspiiriin kuuluvan preferenssit (halut) tulee ottaa huomioon päätöksissä
tasapuolisesti. Häyry 2001, 135.
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vallitsevien tosiasioiden sekä potilaan tuntemusten ja kokemusten perusteella jatkuvasti.
Tarkempi katsaus teorian soveltamisessa johtaa vaikeuksiin jo heti siinä vaiheessa, kun
lähdetään arvioimaan kontekstissa ilmeneviä tosiasioita. Mitä hoitaja näkee ja havaitsee?
Miten hän tulkitsee havaintojaan? Kykeneekö hän asettautumaan potilaan asemaan ja
onko hän ensinkään halukas siihen? Se, mitä hoitaja näkee ja mitä hän olettaa potilaan
haluavan, riippuu hänen elämänkatsomuksestaan ja käsityksestään maailmasta. Keskeinen kysymys on nyt se, ovatko ne yhteneviä hoitotyössä yleisesti hyväksyttyihin
näkemyksiin? Yksittäinen hoitaja ratkaisee viime kädessä sen, noudattaako hän julkisia
ammattinsa hyväksymiä arvoja sekä työtään ohjaavia lakeja ja asetuksia. Siinä tapauksessa ratkaisevaa on, kykeneekö hän aidosti asettumaan potilaan asemaan.

4.1.4.2 Ihmisen asema hoitamisessa
Keitä hoitamisen moraaliset periaatteet koskevat? Voidaan sanoa, että ammatillisen
hoitotyön kontekstissa toimivat ihmiset eivät ole sattumalta siinä mukana. Molemmilla,
sekä hoitajalla että potilaalla, on syynsä mukana olemiseen. Potilas on mukana yleensä
tahtomattaan, eksistentiaalisen kriisin tilanteessaan, kun taas hoitaja on ainakin koulutukseen pyrkimisen ja työhön hakeutumisen vaiheessa voinut vaikuttaa osallistumiseensa.
Kohdatessaan he joutuvat tutustumaan toistensa moraalikäsityksiin ja arvoihin sekä niille
antamiinsa merkityksiin ja suhteuttamaan ne omiinsa.
Hoitamisen moraalisten periaatteiden kysyminen haastaa katsomaan moraalisia kysymyksiä
Wittgensteinin
kielellisten
ilmausten
merkityksien
näkökulmasta.
Wittgensteinilaisen teesin507 mukaan keskustelua moraalisista kysymyksistä voidaan
käydä vain, mikäli keskustelijoiden tausta on samanlainen. Muussa tapauksessa
keskusteleminen on turhaa, koska keskustelijat eivät voi ymmärtää toistensa perusteluja
erilaisten taustojensa, elämänmuotojensa sekä sanoille antamiensa merkityserojen vuoksi.
Hoitotyössä tulee jatkuvasti esiin tilanteita, joissa hoitajien ja potilaiden käsitykset ja
merkitysmaailmat eroavat toisistaan, sikäli kun potilaat uskaltavat tuoda omia
näkemyksiään tai toiveitaan esiin. Vastakkain voivat olla paitsi heidän henkilökohtaiset
myös yhteisön tai kulttuurin näkemykset, joihin he ovat sitoutuneet. Arvioitavaksi tulevat
siis myös hoitotyön kulttuurin arvot ja näkemykset hyvästä ja oikeasta hoidosta.
Keskusteleminen erilaisten arvojen sovittamisesta olisi relativistisen käsityksen mukaan
turhaa.
Relativismi ei tarjoa syytä eikä perustaa moraaliperiaatteista keskustelemiselle hoitotyössä, koska minkälaiseen johtopäätökseen tai konsensukseen ei sen näkökulmasta tarvitse päätyä. Kaikki ratkaisut ovat yhtä arvokkaita ja hyviä, kunhan lähtökohdat tunnustetaan. Hoitotyössä on tehtävä kuitenkin ratkaisuja, jotka liittyvät potilaan elämään.
Ristiriitoja tulee väistämättä käsiteltäväksi. Ihanteellisinta olisi, että ratkaisut olisivat
507
Teesi kuuluu: moraaliväitteen M merkitys riippuu oleellisesti sen yhteisön perustavista arvostelmista, jossa
väite esitetään. Pietarinen & Poutanen 2003, 119. Perustavat arvostelmat kuvaavat yhteisön hyväksymiä yleisiä
moraaliperiaatteita. Esimerkiksi länsimaissa pidetään rehellisyyttä, ahkeruutta tai ystävällisyyttä tärkeänä. Sen
sijaan vilpillisyys, laiskuus ja epäystävällisyys ovat ei-toivottuja, epämoraalisia ominaisuuksia. Muun muassa
Nietzschen radikaali moraalin uudistamistyö ja kritiikki kohdistui länsimaisiin hyveellisiin arvoihin. Schacht
1989, 275, 277.
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potilaan toiveiden mukaisia ja vielä yhteneviä hoitotyön moraaliperiaatteiden kanssa.
Näin ei aina kuitenkaan ole, joten moraalikeskustelu on välttämätöntä ratkaisuun
pääsemisen kannalta. Potilasta ei voi jättää hoitamatta sillä perusteella, että ei ole tavoitettu yksimielisyyttä ratkaisun ja toiminnan suhteen.
Toinen mielenkiintoinen ja haastava näkökulma liittyy moraalin eksistentialistiseen508
tulkintaan ja nimetään etiikan teoriassa supererogatoriseksi509 kysymykseksi. Siinä viitataan tekoon, joka on moraalisesti kiitettävä, mutta jonka suorittamista ei voi edellyttää
kaikilta. Näkökulma johtaa kysymykseen: voidaanko hoitajalta vaatia moraalisia tekoja,
joita ei tarvitse edellyttää muilta ihmisiltä? Tästä seuraa lisäkysymys: onko hoitajien
moraalimaailma erilainen kuin muiden ihmisten? Ovatko he erityisasemassa suhteessa
muihin ihmisiin nähden, jolloin heiltä vaaditaan erilaisia asioita ja tekoja? Se taas johtaisi
siihen, että heitä koskettavat erilaiset moraalivaatimukset ja -periaatteet. Eksistentialistisen ajatuksen mukaan jokainen viime kädessä valitsee vapaasti sen, kuinka suuren merkityksen antaa moraalille ja minkä moraaliperiaatteen mukaan toimii. Onko hoitajilla
todellisuudessa enää vapautta valita siinä vaiheessa, kun he jo kohtaavat potilaan ja ovat
tämän kanssa tekemisessä?
Kysymykset paljastavat paradoksin, joka liittyy hoitotyöhön. Vapaasti tehty valinta,
jonka hoitaja on tehnyt hoitotyöhön ryhtyessään, sitookin hänen valinnan vapauttaan
hoitamisen tilanteissa. Vapaus onkin velvoittavaa. Tämä ajatus ei ole Sartrenkaan
kirjoituksissa outo.510 Näin ainakin ajatellaan, että hoitajaa sitovat hoitamisen eettiset
periaatteet, joihin hän tutustuu koulutuksensa ja työhön perehdyttämisen aikana ja joihin
sitoutumista häneltä odotetaan.511 Samoja odotuksia tai velvoitteita ei aseteta potilaalle.
Millainen painoarvo potilaan hyvälle annetaan hoitamisessa? Hoitotyössä huomioidaan ja täytetään ihmisen arkipäivään ja luonnolliseen elämään kuuluvia tarpeita, jotka
eivät sisällä moraalisia ongelmia. Näitä ovat esimerkiksi ruuan tarjoileminen, avustaminen peseytymisessä, puhtaiden vaatteiden vaihtaminen ja monet muut samantyyppiset
askareet. Aina ei voida toteuttaa potilaiden esittämiä toiveita. Silti ei hoitaja syyllisty
epämoraaliseen käyttäytymiseen tai väärään kohteluun. Raja käytännön ja eettisten kysymysten alueilla on tilannekohtainen. Potilas saa haluta trendikkäämpiä sairaalavaatteita,
mutta kellään ei ole velvollisuutta hankkia niitä hänelle. Hoitaja ei voi pakottaa potilasta
pukeutumaan sairaalavaatteisiin kuin ihan välttämättömistä syistä, esimerkiksi tilanteessa, joissa potilas saattaa itsensä tai toiset tartuntariskiin. Niinpä pukeutumiseen liittyvät asiat sekä sisältävät että eivät sisällä moraalisia velvoitteita. Näiden moraalin kannalta
ongelmattomien asioiden taustalla on kuitenkin potilaan hyvän ja hyvinvoinnin tavoitteleminen. Puhtaus ja kylläinen olo tuottavat nautinnollista hyvää potilaalle, ja niiden
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Filosofisen eksistentialismin lähtökohtana on oleminen eli eksistenssi, ei käsitteellinen analyysi. Määttänen
1995, 227, 264. Eksistentialistisen etiikan näkökulmasta kiinnostavin kysymys liittyy ihmisen vapauteen, jota
Sartre on filosofiassaan käsitellyt. ”Ihminen valitsee vapauden joka tapauksessa.” Barnes 1989, 337, 341.
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Pietarinen & Poutanen 2003, 93.
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Hänen humanistisessa filosofiassaan tulee esiin muitakin toistensa läheisessä vaikutuspiirissä olevia
vastakkaisia käsitteitä, kuten yksilöllisyys – yhteisöllisyys: henkilökohtainen valintani on lopulta valinta yleisen
ihmisyyden puolesta, koska valintani vaikutukset koskevat kaikkia. Esim. Barnes 1989, 342.
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Esimerkiksi Leino-Kilpi on koonnut hoitotyötä ohjaavat eettiset periaatteet, joihin kuuluvat ihmisarvon
kunnioittamisen, hyvän tekemisen ja pahan välttämisen, oikeudenmukaisuuden ja perusteltavuuden periaatteet.
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toteutumista pidetään yleisesti välttämättömänä, elämän perustarpeiden täyttämisenä.
Niissä laistava hoitaja syyllistyy epämoraalisen käytökseen.
Potilaan hyvä ja oikea -periaate kertoo jo siitä asemasta, mikä hänellä on hoitotyössä.
Potilas on hoitotyön syy. Ilman häntä hoitotyöllä ei ole merkitystä. Ilman potilaan hyvä periaatetta konkreettinen hoitotyö menettää eettisen luonteensa. Keskustelu potilaan hyvästä hoitotyössä osoittaa jo etiikan merkittävän aseman ja olemassaolon siinä. Tässä
palataan edellä esitettyyn toteamukseen hoitamisen funktiosta: potilaan hyvästä ja oikeasta keskusteleminen sekä sillä toiminnan perusteleminen antaa toimijoille haasteellisen
tehtävän.
Hoitotyössä ei ole kiinnostuttu kenen tahansa ihmisen hyvästä, vaan erityisesti potilaan, joka on asiakkaana. Tämä liittyy kontekstin ominaisuuteen. Hoitajilla on ammatillinen vastuu nimen omaan potilaasta yksilönä, vaikka heidän toiminnallaan olisi laajempikin vaikutus koko kansakunnan hyvinvoinnin näkökulmasta. Hoitajan tekojen kohteena
on potilas. Hänen hyvä ja hyvinvointi, kokemuksena tai toiminnan seurauksena, ovat
teoreettisen etiikan kannalta mielenkiintoisia kysymyksiä, joita on vähän käsitelty
hoitotieteessä.
Potilaan hyvän määrittäminen tietyn toiminnan seurauksena liittyy teleologiseen
moraaliteoriaan, jota esimerkiksi eettinen utilitarismi edustaa. Sen klassisen määritelmän
mukaan teot ovat oikeita, jos ja vain jos ne tuottavat mahdollisimman paljon onnellisuutta
mahdollisimman monelle ihmiselle. Utilitarismin perusperiaatteisiin kuuluu suurimman
onnellisuuden tavoitteleminen, hedonismi ja puolueettomuus laskelmia tehtäessä.512 Ihmisen tulisi arvioida aina tekojensa itselleen ja toisille aiheuttamia eettisiä hyötyjä ja haittoja. Teon tuottama asiantila eli seuraus on moraalisen arvion kohteena.513 Teko, josta on
eniten hyötyä ja vähiten haittaa, on suotava ja se kannattaa tehdä. Tarkasteltavaksi tulevat
tuolloin myös hyvän vastakohtien, ei-hyvän ja huonon seuraukset sekä hyödyn
maksimoimisen periaatteet. Hoitotyössä hyötyjen ja haittojen arviointi ei ole ongelmatonta.
Utilitaristiset teoriat ovat pyrkineet antamaan moraaliselle hyvälle empiirisesti
havaittavia ja mitattavia piirteitä. Äärimmilleen vietynä hyvän kriteerit ja perusteet ovat
kalkyloitavissa sen jälkeen, kun niille on annettu tietyt arvot. Tässä tutkimuksessa on jo
aikaisemmin todettu ja todetaan tarkemmin tulevissa luvuissa, että hoitamiseen liittyy
paljon ominaisuuksia, kuten inhimillisyys ja rakkaus, joilla ei ole laskennallista arvoa.
Alustavasti tässä voidaan todeta, että hoitamisen hyvyys on autonominen ominaisuus,
jota ei voi palauttaa naturalistisiin ominaisuuksiin. Hyvän ominaisuuden määrittäminen
hoitamisessa vaatii enemmän tilaa kuin tässä tutkimuksessa sille pystytään antamaan.
Silti tässäkin yhteydessä on hyvä hahmottaa, mitä kysymyksiä liittyy hoitamisen hyvän
määrittämiseen. Onko hyvän ominaisuudella hoitamisessa eri tasoja eli voidaanko hyvän
ominaisuudet asettaa tärkeysjärjestykseen? Mikä on potilaalle riittävän hyvää eli tuleeko
hyvän tarjoamisessa eteen raja, jossa se kääntyy potilasta itseään tai muita potilaita vastaan? Onko hyvää määriteltäessä lopulta mielenkiintoista saavutettu asiantila vai moraalinen status sinänsä?
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4.1.4.3 Moraalin ominaisuus hoitamisessa
Onko moraalista mahdollista saada tietoa? Hume esitti moraalista empiiriseen tietoteoriaan perustuvan näkemyksen, jota kutsutaan Humen laiksi, ja totesi, että havaintokokemus
voi vain kertoa, miten asiat ovat. Niistä ei voi loogisesti päätellä, miten niiden pitäisi olla.
Toisin sanoen faktoista ei voi järjen avulla johtaa arvoja. Moraali ei voi perustua
havaintokokemukseen eikä järkeen. Sen sijaan tunteet, mielialat ja omat kokemukset
voivat luoda kertomuksen moraalista.514 Moore puolestaan totesi, että moraalisesti hyvää
ei voi määritellä. Sillä on ei-naturalistinen ominaisuus. Hyvä on hyvää ja sillä siisti!515
Moraalista voi saada tietoa hänen käsityksensä mukaan moraalisen intuition kautta. Intuitionistit korostivat yleisesti sen tarkoittavan arkiajattelua kehittyneempää muotoa, joka on
johdonmukaista ja josta käytetään nimitystä teoreettinen tai rationalistinen intuitio.516
Loogisen positivismin kannattajat kielsivät jyrkästi intuition mahdollisuuden tarjota pätevää tietoa moraalista. Moraalisia kysymyksiä ei heidän mukaansa voinut edes hyväksyä
tieteellisen keskustelun piiriin.517 Eettisen relativismin näkökulmasta taas moraalisen
hyvän määrittäminen on mahdollista, mikäli kriteereissä huomioidaan yhteisön tai yksilön normit. Moraaliväittämien välillä ei esiinny välttämättä ristiriitoja.
Voidaanko hoitamisen ja hoitotyön moraalista saada tietoa? Jos vastaamme, että se on
mahdollista arkihavaintojen avulla, oletamme, että hoitamisen hyvällä on naturalistisia
piirteitä, joista voi tehdä aistihavaintoja. Tämä kanta johtaa siihen, että moraalin piirteiden empiirinen tutkiminen olisi mahdollista. Moraalista saataisiin tutkimuksen avulla
konkreettinen ote. Hoitajien helpotukseksi voitaisiin laatia lista niistä teoista, jotka ovat
hyviä ja oikeita hoitotyössä. Siinä tapauksessa myös moraalin opettaminen, sen oppiminen ja omaksuminen sujuisi vaivatta. Tällainen näkökanta sisältää puutteita. Onko todella
mahdollista konkretisoida esimerkiksi käsitteet tyytyväisyys, hyvinvointi, mielihyvä ja
helpotus? Jos teko tuottaa potilaalle helpotusta, niin onko teko oikea ja suotava? Esimerkiksi voidaan tarkastella tapausta, jossa hoitaja tarjoaa vettä juotavaksi janoiselle ja
leikkausta odottavalle potilaalle. Hän perustelee tekoaan sillä, että potilas tahtoo vettä ja
sen antaminen helpottaa potilaan oloa. Teko aiheuttaa potilaalle aspiraatiovaaran
toimenpiteen aikana, mikä ei lainkaan ole suotavaa. Veden nauttimisen vuoksi toimenpide
joudutaan siirtämään. Onko tässä tilanteessa potilaan tahdon noudattaminen ja hänen
olonsa helpottaminen hyvä asia?
Ensimmäiset ristiriidat moraalin ominaisuuksien konkretisoimisessa syntyisivät jo
siinä vaiheessa, kun lähdetään laatimaan listaa hyvistä ja oikeista teoista hoitotyössä.
Toiseksi hyvän ja oikean perustelut kohtaisivat vaikeuksia Mooren esittämän avoimen
argumentin edessä. Oletetaan, että toimenpide, joka tuottaa potilaalle mielihyvää, on
oikea ja täten suotava. Seuraako tästä se, että kaikki ne toimenpiteet, jotka tuottavat
mielihyvää, ovat oikeita ja suotavia ja kaikki ne toimenpiteet, jotka aiheuttavat kärsimystä, ovat puolestaan vääriä ja vältettäviä? Voiko tämän perusteella syöpähoidossa käytettävää sytostaattihoitoa, joka aiheuttaa potilaalle sivuvaikutusten vuoksi kärsimystä,
mutta mahdollisesti parantaa sairauden, tarjota lainkaan vaihtoehdoksi?
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Hoitotyössä on vaikea kuvata yksiselitteisesti, millainen teko aiheuttaa kärsimystä,
helpotusta, iloa, surua, mielenrauhaa, levottomuutta, tyytyväisyyttä, tyytymättömyyttä,
kaaosta, tasapainoa, onnellisuutta tai onnettomuutta. Sen vuoksi niiden ominaisuuksien
asettaminen hoitamisen hyvän ja oikean kriteereiksi on epäluotettavaa. Intuitio
moraalilausumien pätevyyden osoittajana johtaa siihen, että hoitamisen moraaliset kysymykset ovat aistihavaintojen ulkopuolella. Mutta miten sellainen elämä, joka tapahtuu
konkreettisesti tässä ja nyt ja josta siinä mukana olevat henkilöt tekevät jatkuvasti havaintoja kokemuksiensa perusteella, antavat niille merkityksiä, tulkitsevat ja muokkaavat
niitä, voi tapahtua todellisuuden ulkopuolella?
Jos hoitaja vie potilaan hänen vastusteluistaan huolimatta aamusuihkuun, onko hoitajan toimintaa mahdotonta arvioida oikeaksi tai vääräksi? Välittömästi eli intuition perusteella teko näyttää väärältä, koska hoitaja ei kuuntele potilaan toivomuksia eikä näin
kunnioita hänen itsemääräämisoikeuttaan. Samaa mieltä on ilmeisesti tilanteesta potilas ja
hänen omaisensakin. Hoitaja itse tekee mielestään oikein ja perustelee sitä sillä, että potilaan herkkä iho altistuu makuuhaavojen syntymiselle, jos sitä ei suihkuta puhtaaksi virtsasta ja liasta. Tämäkin esimerkki osoittaa, kuinka hoitamisen hyvästä ja oikeasta on
olemassa erilaisia arvioita. Tässä tulee myös esiin moraalisen intuition mukaan toimimisen heikkous. Ensisilmäyksellä vääräksi tulkittu valinta voikin aiheuttaa vähemmän kärsimystä. Samoin esimerkki osoittaa relativistisen lähtökohdan mahdottomaksi moraalisen
arvostelman oikeaksi osoittamisessa: potilaalla ja hoitajalla voi olla erilaiset, ehkä
kulttuuriin perustuvat, näkemykset ja perustelut sille, mikä kussakin tilanteessa on hyvää
hoitamista.
Edellisistä esimerkeistä huolimatta tässä tutkimuksessa lähdetään siitä, että hoitamisen
moraalista on mahdollisuus saada tietoa. Aistihavainnon avulla voidaan luokitella tietty
ilmiö eettiseen tiedon alaan kuuluvaksi. Aistein tehty havainto toimii aivan kuin vihjeenä,
että ilmiö liittyy etiikan alaan. Sen voi nimetä joksikin helpottaakseen ilmiön haltuun
ottamista, ilmaisemista ja hahmottamista. Esimerkkinä mainittakoon potilaan lempeä
koskettaminen. Sen voi sivullinenkin nähdä ja potilas tuntea kehossaan, kuten vastaavasti
karkean ja väkivaltaisen koskettamisen. Aistein todennettava koskettamisen tapa kuuluu
siis eettiseen tiedon alaan, jolla on naturalistinen ominaisuus.
Teoriassa puhutaan moraalin supervenienssin luonteesta. Moraaliset ominaisuudet ilmentävät jollakin tapaa naturalistisia ominaisuuksia, ne ovat riippuvaisia toisistaan, mutta
niiden eettisiä ominaisuuksia ei voida palauttaa tyhjentävästi takaisin naturalistisiin.518
Koskettamiseen sisältyy moraalisia ominaisuuksia. Niiden hyvyyttä ja pahuutta sekä
oikeutta ja vääryyttä arvioidaan sen mukaan, mitkä ovat koskettajan motiivit, miten hän
koskettaa ja miten hän perustelee edellisiä. Teoreettinen etiikka on kiinnostunut myös
siitä, voidaanko tietynlaisesta koskettamisen tavasta muodostaa hoitotyössä normi ja jos
voidaan, niin millä perusteella ja miten sitä tulee arvioida.
Mikä merkitys moraalilla on hoitamisessa? Moraali ei ole olemassa hoitamisessa itsensä
tähden, vaan sillä on selkeä funktio. Ensinnäkin se ilmenee hoitamisessa eettisyytenä,
joka on sinänsä hyvä ja johtaa hyvään. Mooren sanoin voisi ilmaista, että hoitaminen on
hyvää ja oikeaa, sillä siisti! Toiseksi sen luonne hoitotyössä ja hoitamisessa on
normatiivinen. Normatiivisuudella tarkoitetaan tässä sitä, että hoitotyötä ja hoitamista
kuvaavat moraaliset lausumat ovat ohjaavia ja velvoittavia. Normatiivisuus tulee esiin
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myös siinä, että lausumia tarkastellaan kriittisesti yleisen moraalifilosofian, teoreettisen
etiikan avulla.519
Moraalin kolmas merkitys korostuu siinä, että se liittää hoitamisen niiden inhimillisten
tekojen joukkoon, joita arvioidaan ja tulee arvioida yleisen moraalifilosofian näkökulmasta. Tämä periaate mahdollistaa sen, että hoitaminen tulee aina myös säilymään ihmisille merkittävänä inhimillisenä tapahtumana, jolla on hoitotyön kontekstissa kaiken
lisäksi ammatillinen ja julkinen luonne. Yhteenvetona voidaan sanoa, että moraalilausumien avulla voidaan kuvata hoitamisen perusolemusta, tehtävää ja tavoitteita.
Yksi keino perustella hoitamista kuvaavien moraalilausumien pätevyyttä on asettaa
niille samoja vaatimuksia, kuin Habermas asetti puheaktin pätevyydelle
konsensusteoriassaan520. Lyhyesti esiteltynä hänen mukaansa puheakteihin, joissa viitataan kolmeen perustekijään: maailmaan, omaan maailmaan ja yhteiseen elämäntapaan,
liittyy tiettyjä pätevyysvaatimuksia. Väitteen tulee olla tosi tilanteessa, jossa puhuja viittaa ulkoiseen todellisuuteen eli maailmaan. Jos taas puhuja viittaa omaan maailmaan,
väitteen tulee olla totuudenmukainen. Yhteiseen elämäntapaan viittaavan väitteen tulee
olla oikeutettu ja asianmukainen. Näistä perusolettamuksista Habermas johtaa puheaktien
pragmaattiset tehtävät, jotka ovat konstatiivinen eli toteava, ekspressiivinen eli ilmaiseva
ja regulatiivinen eli säätelevä tehtävä.521
Hoitamista kuvaaville moraalisille lausumille voidaan esittää Habermasin teorian
näkökulmasta seuraavia kysymyksiä: onko hoitamista kuvaava moraalilausuma tosi eli
kiinnittyykö se todelliseen maailmaan, onko se totuudenmukainen ja onko se asianmukainen sekä oikeutettu? Tässä tutkimuksessa lähdetään siitä, että hoitotyön todellisuudesta
saadaan tietoa erilaisten tutkimusten välityksellä. Tämän tutkimuksen historiallinen aineisto esittelee joitakin niistä. Ne kuvaavat hoitamisen olevan piirteitä sekä aistihavainnoin todennettavaa todellisuutta ja ne antavat tietoa olevasta maailmasta. Hoitaminen
näyttäytyy todellisessa maailmassa tietynlaisena ilmiönä, jota tutkimuksissa kuvataan.
Ilmiön kuvaukseen luotetaan ja sen ajatellaan olevan totta muun muassa siksi, että se on
yhtenevä tekemiemme havaintojen ja useiden tutkimusten antamien tietojen kanssa.
Toiseksi hoitamista kuvaava moraalilausuma on Habermasin teorian näkökulmasta totuudenmukainen, mikäli se kuvaa henkilön aikomuksia, kokemuksia ja toiveita. Siinä
puhuja ilmaisee sisäisen maailmansa tiloja.522 Ymmärrän moraalin ilmentävän myös arvoja. Teolla on jokin hoitajan, potilaan tai hoitamisen kontekstiin liittyvä merkittävä arvo.
Teko on hyvä sekä oikea ja se kannattaa tehdä. Perustelun ilmoittaa joko järki tai intuitio.
Moraalilausumien asianmukaisuutta tai oikeutusta voidaan tarkastella suhteessa yleiseen moraalifilosofiaan. Mikäli lausuma ei poikkea yleisesti hyväksytyistä normeista, se
täyttää oikeutuksen ehdot. Näin se kiinnittyy yleiseen maailmaan. Tähän mennessä on
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kuitenkin todettu, että aistihavainnoista ja intuitiivisesti oivalletuista hyvän ominaisuuksista ei voi tehdä sääntöä. Hoitamisessa arvioidaan jokainen tilanne erikseen. Etiikan
teoria tarjoaa arvioimiselle välineitä, vaikkei hoitotyön käytännön ongelmia voidakaan
ratkaista teoreettisesti. Teoreettinen lähestymistapa auttaa ymmärtämään tilanteeseen
liittyviä tosiasioita sekä reaalisia vaihtoehtoja, kuten Moore totesi.
Onko mahdollista välttää hoitamisen arvojen ja tosiasioiden väliset ristiriidat? Edellä
esitetyt pohdinnat ovat paljastaneet ongelmia, jotka liittyvät hoitamisen reaalisen ja arvomaailman välillä olevaan ristiriitaan ja käsittelevät subjektin mahdollisuutta tulkita niitä,
toimia niiden kanssa ja pohtia niihin liittyviä valintojen perusteluja. Ristiriita sivuaa
hoitamiselle annettujen naturalististen ominaisuuksien ja etiikan keskinäistä suhdetta,
jonka teoreettisia lähtökohtia pohdin seuraavaksi.
Voiko hoitamisen olevasta esittää johtopäätöksiä, jotka ilmaisevat sen pitämisen vaatimuksen? Onko mahdollista esittää sellaisia hoitamisen arvoja, jotka ilmaisevat pitämistä
ja joiden perusteet on havaittavissa hoitamisen olevasta konkreettisesti?
Jo aikaisemmin mainittu Humen laki käsittelee arvojen ja tosiasioiden ristiriitaa. Siihen kuului siis periaate, että kuvailevista premisseistä ei voi tehdä arvottavia johtopäätöksiä, toisin sanoen olemisesta ei voi johtaa pitämistä.523 Periaate lähtee siitä, että tosiasioita
kuvailevilla premisseillä ja olemisella tarkoitetaan reaalisia tosiasioita, joista järki voi
tehdä aistihavaintoja. Näistä tosiasioista ei voi Humen mukaan kuitenkaan johtaa sääntöjä
tai kehotuksia, jotka kertoisivat, miten pitäisi toimia. Tosiasiat ja arvot eivät ole yhteismitallisia. Ne kuuluvat eri maailmoihin.
Eettisen realismin mukaan moraaliset tosiasiat ovat todellisuudessa vallitsevia asiantiloja.524 Hume suhtautui kuitenkin epäilevästi järjen mahdollisuuksiin motivoida tahtoa tai
vastustaa passioita. Ihminen ei kykene hyviin ja oikeisiin ratkaisuihin pelkästään järkensä
avulla. Järki voi tuottaa tietoa valintoihin liittyvistä asioista, mutta se tarvitsee toiminnan
käynnistymisen tueksi myönteisen tunteen. Päämääriä ja toiveita eivät suinkaan sanele
järki vaan tunteet. 525 Heittelehtiikö ihminen siis tunteiden aallokossa tahdottomasti? Mitä
Hume tarkoitti sanoessaan, että ”tässä on tosiasia, mutta se on tunteen, ei järjen piiriin
kuuluva asia. Ja se on sinussa itsessäsi, ei tutkimuksesi kohteessa.”526
Otan tarkasteltavaksi hoitotyössä paljon käytetyn terveyskäsitteen. Häggman-Laitila
& Pietilä toivat artikkelissaan esiin terveyden kokemuksen merkityksen ihmisten elämänhallintaan. Tulokset osoittivat, että käsitys terveydestä vaikutti ihmisten kuvaamiin
mahdollisuuksiin vaikuttaa elämäänsä ja terveyteensä. Terveet kokivat elämänhallintansa
hyväksi.527 Åstedt-Kurjen tutkimuksessa tuli ilmi terveydelle annettavia yksilöllisiä
merkityssisältöjä, joihin kuuluivat sellaiset hyvän elämän arvot kuten uskonnollisuus,
vapaus, rauha, turvallisuus, kauneus, eheys, huumori, suhde ympäristöön, työ, itsensä
tunteminen ja ihmisenä kasvaminen.528 Eriksson määrittelee terveyden ”elimistön
yhdentyneeksi tervehenkisyyden, hyväkuntoisuuden ja hyvän olon tunteen tilaksi, mutta
ei välttämättä sairauden tai vamman puuttumiseksi”529. Sana terveys sisältää jo itsessään
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ihmisen elämään liittyviä hyviä merkityksiä. Se merkitsee tervehenkisyyttä, hyväkuntoisuutta, hyvää oloa, hyvinvointia, tyytyväisyyttä, onnellisuutta, iloa ja toimintakykyä.
Näitä piirteitä voidaan todentaa empiirisesti esimerkiksi fysiologisesti. Terveys on siis
hyvä asia. Onko terveyden hyvyys rinnastettavissa moraalisesti hyvään asiaan? Mikäli
näin on, myönnämme, että moraalisella hyvällä on fysiologisia piirteitä, joita voidaan
tutkia ja osoittaa empiirisesti. Silloin joudumme myös hyväksymään, että hoitamisen
olevasta on johdettavissa pitäminen. Jos terveys toiminnan tavoitteena on moraalisesti
hyvä asia, kaikki hoitajan teot, jotka tähtäävät terveyteen, ovat oikeita. Väite ei ole kestävä Humen lain eikä Mooren avoimen argumentin530 edessä.
Oletetaan, että potilaan korkea verenpaine on laskenut normaaleihin lukemiin onnistuneen lääkehoidon ansiosta. Potilas ei halua kuitenkaan syödä lääkkeitä, joten hoitaja
joutuu syöttämään tälle väkisin päivittäisen lääkeannoksen. Hoitajan teko on oikea, mikäli hyväksymme terveyden hoitamisen hyvän lähtökohdaksi. Paheksumme silti potilaan
pakkosyöttämistä, koska se syrjäyttää potilaan mahdollisuuden itsemääräämiseen ja
vapauteen.
Hume ei uskonut järjen mahdollisuuksiin ratkaista eettisiä kysymyksiä, vaan se tapahtui tunteiden mukaan. Tunteet ja tuntemukset ovat tulkitsijassa itsessään, ei sen ulkopuolella tutkimuksen kohteessa. Lääkkeiden pakkosyöttäminen aiheuttaa ihmisessä
paheksumisen tunteen. Vaikka hoitaja tunnistaisi kahdesta vaihtoehdosta sen, kumpi
tuottaa potilaalle fyysistä terveyttä enemmän, ei tietäminen vielä johda moraalisesti oikeaan valintaan. Hänellä tulee olla lisäksi tahtoa toimia potilaan hyvän mukaisesti. Olen
nimennyt sen tässä tutkimuksessa asettautumiseksi531. Tahto, halu ja asettautuminen
monimutkaistaa moraalisen hyvän määrittelemistä. Ilmiön moraalista luonnetta, hyvyyttä
tai pahuutta arvioitaessa oleellista on Humen mukaan tunnistaa siihen liittyviä passioita
tai tunteita.
Hoitamisen tarkasteleminen fenomenologisessa mielessä tekee mahdolliseksi ottaa
huomioon siinä olevien ihmisten hoitamiselle antamat merkitykset, tunteet, aikomukset ja
toiminta sinänsä. Hoitamisen moraaliarvostelmissa huomio ei kiinnity pelkästään
ulkonaisiin, sen naturalistisiin ominaisuuksiin, vaan sille annettuihin merkityksiin, sen
ominaispiirteiden tulkitsemiseen ja mahdollisuuteen tulla havaituksi. Humen esittämä
huomio moraaliarvostelmien alkuperästä on otettava vakavasti, kun lähdemme pohtimaan
ja esittämään hoitotyön arvoja.

4.1.4.4 Tätä tutkimusta ohjaavat teoreettisen etiikan periaatteet
Teoreettisen etiikan asemaan hoitotyössä tulee kaiken kaikkiaan suhtautua kriittisesti.
Hoitotyössä ei voida tukeutua pelkästään loogisesti etenevään ajatteluun, jolla tuotetaan
lopputulokseksi toimintanormeja. Lopultakaan etiikan teoriat eivät voi olla ohjenuorana
hoitamisessa, koska ihmisyyteen liittyy piirteitä, joita tuskin koskaan voidaan – eikä liene
tarpeellistakaan – selvittää tyhjentävästi. Teorioiden avulla voidaan vain tarkastella
hoitamisen hyvän perusteita sekä arvioida eri vaihtoehtoja tilanteissa, joissa tulee ristiriitoja ihmisten käsitysten ja toteuttamisen tapojen kesken. Ennen kaikkea ne haastavat
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kysymään. Ratkaisematta jää paljon oleellisia kysymyksiä. Mikä tekee hoitamisen
moraalisesta lausumasta pätevän? Kuvaako se tosiasioita vai tuntemuksia? Mikä perustelu on lähimpänä totuutta ja mihin käsitys totuudesta perustuu?
Tässä tutkimuksessa hyväksyn hoitamista kuvaavien moraalilausumien arvioimiseksi
joitakin lähtökohtia. Yksi niistä on Habermasin käsitys, että on olemassa subjektiivisia ja
kulttuurisidonnaisia arvoja, mutta myös kaikkia koskevia, yleistettäviä arvoja.532 Tämän
periaatteen mukaan arvoille annetaan merkittävä tehtävä moraalilausumien punnitsemisessa. Ihmisten elämässä arvokkaiksi koetut asiat ovat luomassa perustaa tilanteissa,
joissa arvioidaan hoitamisen tekojen moraalipätevyyttä. Kyseeseen tulevat siis hoitamisen olevaa kuvaavat lausumat.
Toisekseen hyväksyn ajatuksen, että hoitamisen piirteissä korostuu moraalin universaali alkuperä. Tämä näkökanta johtaa siihen, että moraalinen hyvyys ei ole ihmisten
mielijohteiden vallassa, vaan sillä on objektiivinen ominaisuus, joka pätee yleisesti.
Esimerkiksi Hare kehitti teoriaansa objektiivisempaan suuntaan ja painotti moraaliilmausten kielellisten merkitysten universalisoitavuutta. Hänen mukaansa oikean ja väärän termien käyttäminen johtaa loogisesti siihen, että niihin liittyvät arvostelmat ovat
yleistettävissä kaikkiin samanlaisiin tilanteisiin. Universalisoituvuus tarjoaa objektiivisen
kriteerin moraalilauseiden pätevyydelle.533 Liitän universaaliuden vain hoitamisen
olemuksen ominaisuuksiin, sillä sen olevan piirteet vaihtelevat jopa saman kulttuurin
sisällä.534
Mooren intuitionismi on esimerkkinä eettisestä objektivismista. Sen mukaan on olemassa erityinen moraalinen todellisuus, josta voidaan löytää perusteluja moraalilausumille. Hoitamisen olemuksen moraaliset periaatteet ovat ideaaleja, yleisiä, järjen
tavoitettavissa sekä intuition välittömästi havaittavissa. Hoitaminen on hyvää ja sillä
siisti! Tämä ei tarkoita tässä tutkimuksessa kuitenkaan sitä, että hoitaminen tapahtuisi
vieraassa ja ideaalisessa todellisuudessa, josta ei voida tehdä aistihavaintoja. Hoitaminen
on hyvinkin käytännöllistä. Oleellista on erottaa, kumpaan moraalilausumassa viitataan,
hoitamisen olevaan vai olemukseen.
Hoitajan toiminnan piirteissä tulee esiin praktisuus eli toiminnan oikeutus ja hyvä,
joka kuvaa hoitamisen inhimillistä taitoa. Praktista toimintaa voidaan ohjata ja arvioida
normatiivisesti. MacIntyren teloksen ajatus tarjoaa hoitamiselle merkityksen, jonka tulkitsen tämän tutkimuksen näkökulmasta merkitsevän potilaan terveyden, hyvän ja
hyvinvoinnin saavuttamista. Näin moraalilausumille on selkeät hyvän kriteerit ja perustelut, jotka luulisi kaikkien hyväksyvän. Tämä jättää kuitenkin huomiotta seikan, että
hoitamisen hyvyyttä ei voi arvioida pelkästään sen seurausten perusteella. Toinen kriittinen kysymys liittyy siihen, kuka on kompetentti määrittelemään terveyden ja yleisen
hyvän kriteerit. Tai oikeammin, mille tekijälle annetaan riittävän vahva auktoriteetti
säätelemään ja perustelemaan valintoja? Onko se terveys, vapaus vai mielihyvä?
Edellä mainitut esimerkit osoittavat hoitamisen hyvän ja oikean perustelemisen
vaikeuden, mihin jo kappaleen alussa viitattiin. Kaikki tässä kappaleessa esittämäni kysymykset ovat hoitotyön, hoitamisen ja hoitoetiikan kannalta tärkeitä, mutta niihin on
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mahdotonta paneutua pelkästään yhden tutkimuksen puitteissa. Tässä kykenen vasta
hahmottamaan niitä asioita, mitä on mahdollista kysyä.

4.2 Hoitamista perustelevat ennakkoehdot
Tarkastelen tässä alustavasti hoitamisen eettistä luonnetta. Oletus, että hoitaminen tekee
hoitotyöstä inhimillisen, arvokkaan ja hyvää tuottavan, tulee tässä perustelluksi tämän
tutkimuksen aineiston näkökulmasta. Tämän lisäksi tässä kappaleessa perehdytään
hoitamiseen liitettävän tiedon luonteeseen. Kolmanneksi ja viimeiseksi, hoitamisen eettisyyttä avataan myös sille annettujen merkitysten kautta. Hoitotyössä ei voida syrjäyttää
sitä tosiasiaa, miksi hoidetaan.

4.2.1 Hoitamisen eettisyys
Keskeisenä kiinnostuksen kohteena ovat tässä ihmisen eksistentiaaliseen olemukseen
liitettävät piirteet kuten inhimillisyys, tunteet ja rakkaus. Kysyttäväksi tulee, millainen
asema näillä on hoitamisessa ja millaisille moraalisille periaatteille ne perustuvat. Mitkä
ovat ne keskeiset teemat, joihin liittyy hoitamisessa moraalisuutta?

4.2.1.1 Inhimillinen hoitamisen taito
Inhimillinen hoitamisen taito kuvaa ihmiselle ominaista ja perustavanlaatuista moraalista
taitoa. Ilman sitä ihmiskunnan jatkuvuus ja elämä olisivat tässä muodossa mahdottomia.
Hoitamisen taitoa on aina pidetty niin luonnollisena ihmisyyteen kuuluvana ominaisuutena, kuten moraalia, tunteita ja rakkauttakin, että niiden olemassaoloa ja merkitystä ei
ole kyseenalaistettu. Nussbaumkin toteaa, että se on sivuutettu liberalistisessa traditiossa,
jossa oikeudenmukaisuuden, tasavertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen ovat olleet
ensisijalla. Yksilökeskeisessä lähestymistavassa perhe, yhteisöllisyys ja toisesta ihmisestä
huolehtimisen aate ovat joutuneet väistymään.535 Sen sijaan hoitamisessa kiinnostus kohdistuu toisen ihmisen ja toisten ihmisten hyvään. Sitä tarkasteltaessa on tärkeä kysyä,
miksi ihminen tuntee huolta toisesta ihmisestä ja tämän perheestä tai miksi hän ottaa
vastuun toisen ihmisen ja tämän perheen hyvinvoinnin huolehtimisesta? Mitkä ovat hänen inhimillisen ja moraalisen toimintansa vaikuttimina? Hoitotyöhön liittyvänä ilmiönä
hoitajan ammatillinen sitoutuminen ei yksistään selitä sitä.
Moraalisen taidon peruslähtökohtina voidaan pitää tunteita, jotka Nussbaumin mukaan
eivät ole mielivaltaisia, vaan perustuvat harkintaan, ymmärrykseen, tulkintaan ja arviointiin sekä sisältävät erityisiä arvoja ja erityistä tietoa.536 Ne ovat muutakin kuin hetkellisiä,
impulsiivisia ja spontaanisti syntyviä hajanaisia toimintoja, kuten usein virheellisesti
luullaan. Ne ovat tavoitteellisia, arvokkaita ja lopulta järkeviäkin, koska ovat sinänsä
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hyviä ja tavoittelevat sellaista hyvää, mikä johtaa ihmiskunnan eheyteen ja säilymiseen.537 Voipio näki myötätunnon perustuvan ymmärrykseen, joka edellyttää niin
kokemuksellista kuin teoreettistakin tietoa, eikä näin ollen ole vaistonvaraista. Hän totesi
lisäksi, että mitä enemmän hoitaja on erilaisten ihmisten kanssa tekemisissä, sitä taidokkaammiksi hänen ihmistuntemuksensa ja sosiaaliset taitonsa kehittyvät.538 Reynold et al.
esittävät muun muassa, että moraalia voi oivaltaa tunteiden kautta.539 Kyky tuntea –
rakastaa, vihata, kadehtia, sääliä, iloita ja tuntea myötätuntoa – ja kyky tiedostaa ja ohjata
tunnetiloja sekä kyky tehdä valintoja, asettavat ihmisen toiminnan erityiseen asemaan.
Hoitotyöntekijän toiminta ja siihen liittyvä motiivi on erityisen tarkkailun alaisena,
sellaisen, mikä ei kohdistu muihin ihmisiin. Hoitaja joutuu työskentelemään asiakkaan
peruselintoiminnoista huolehtivien laitteiden ja koneiden kanssa, tekemään päätöksiä
toisten ihmisten, erityisesti potilaiden puolesta ja heidän kanssaan. Hän kohtaa ihmisiä
erilaisissa eksistentiaalisissa kriiseissä. Toisin sanoen hän vaikuttaa potilaan ja hänen
läheistensä niin fyysisiin, psyykkisiin, sosiaalisiin kuin henkisiinkin elämän edellytyksiin
ja mahdollisuuksiin. Ennen kaikkea inhimillisessä vuorovaikutuksessa hoitotyöntekijään
kohdistuu ainutlaatuisia odotuksia, oikeuksia ja velvollisuuksia. Siinä tilanteessa hänen
tietonsa, taitonsa ja arvomaailmansa ovat potilaiden ja heidän omaistensa, terveydenhuollon organisaation ja kollegoiden välittömän tarkkailun alaisena.540 Hoitamisen eettiset
piirteet fokusoituvat erityisesti potilaan kohtaamisessa, yhteistyössä eri toimijoiden
kanssa, itsenäisessä päätöksenteossa, toiminnan perustelemisessa ja itse toiminnassa.
Esimerkiksi potilaalle määrätty lääkehoito ehkäisee infektion pahenemista, mutta hänen manipuloimisensa tai pakottamisensa siihen rajoittaa hänen vapauttaan sekä vähentää
hänen arvokkuuden tunnettaan. Samoin sekavan potilaan sitominen sänkyyn asettaa
vastakkain potilaan vapauden ja turvallisuuden. Potilaalle valehteleminen, tiedon
panttaaminen ja alentava puhutteleminen (esimerkiksi sinutteleminen, kiroileminen tai
”mummo ja pappa” sanojen käyttäminen) vie pohjan inhimilliseltä kohtaamiselta. Potilaan toiveiden sivuuttaminen ja paternalistinen eli holhoava suhtautuminen heikentävät
hänen autonomiaansa ja mahdollisuuttaan päätöksentekoon. Potilaan kutsuun vastaamatta
jättäminen on hoidon laiminlyömistä, ja sen selittäminen kiireeseen vetoamalla kertoo
usein heikosta yhteistyön ja organisoimisen taidosta. Kaikissa näissä esimerkeissä eettinen konteksti on osoitettavissa ja arvioitavissa paitsi tilannekohtaisesti myös
hoitotyöntekijän toiminnan perusteella, hänen tavassaan kohdata potilas, ottaa hänet ”todesta”, hänen ihmisyyttään kunnioittaen.541
Watson liittää hoitamisen laajempiin, universaaleihin humaanisiin arvoihin, joiksi hän
mainitsee ystävällisyyden, välittämisen sekä itsensä ja toisten rakastamisen.542 Näin
todetessaan hän antaa moraalille objektiivisen merkityksen. Hoitamiseen liitettäviä
moraalilausumia voidaan arvioida näiden universaalien arvojen näkökulmasta. Kun puhutaan yksittäisistä teoista ja toimijoista, olevaan viittaavista ilmiöistä, ilmaisutavat saatta537
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vat olla erilaisia. Kulttuuriin sidoksissa ovat myös tavat, miten käsitellään, oivalletaan ja
arvioidaan moraalisia kysymyksiä. Niinpä voidaan olettaa, että hoitotyöntekijät edustavat
kulttuurinsa, sekä ympäröivän yhteiskunnan että hoitokulttuurin, luomaa moraalia ja
ilmaisevat toimintatapojaan sen luomassa ilmapiirissä. Hoitajat arvioivat ja säätelevät
moraalin kehitystä ammattikunnassaan ja toimintaympäristössään sekä pyrkivät löytämään kohtuullisia ratkaisuja ja menetelmiä niiden ilmaisemisessa.
Moraalinen taito on Nussbaumin543 käsityksen mukaan feminiininen kyky, naiseuteen
liitettävä taito, joka tulee esiin erityisesti toisen ihmisen hoitamisessa. Esimerkiksi rakkaus, karitatiivisyys, ymmärtäminen, sosiaalisuus, toisen huomioiminen ja toivon
ylläpitäminen ilmentävät feminiinisiä taitoja, joille ei ole muun muassa poliittisessa käsitteistössä tilaa. Myös tämän vuoksi hoitamisen käsite on ollut vähän esillä ja usein laiminlyöty. Sama ilmiö on havaittavissa hoitotyössä. Teknologian voimakas leviäminen, taloudellisen tehokkuuden vaatimukset ja professionaalisuuden painottaminen ovat olleet
vahvasti esillä niin käytännössä kuin tutkimuksessakin. Voidaan kysyä, tapahtuuko tämä
hoitotyön perustehtävän, hoitamisen kustannuksella? Kasataanko yhä enemmän esteitä
hoitotyön arvokkaimpana pidettyyn perustehtävään, hoitajan ja potilaan autenttiseen
kohtaamiseen, vaikka näin ei aina ole ollut sen historiassa? 544
Modernin hoitotyön varhaisvaiheen historiallisessa aineistossa todettiin, että hoitaminen merkitsi sairaanhoitajattaren eettistä valveutuneisuutta. Sen olemukseen kuului
olennaisesti inhimillisiä piirteitä, joita ei voitu opettaa ja siirtää oppilaille kuten
käytännöllisiä taitoja. Ne voidaan rinnastaa yllä mainittuihin moraalisiin taitoihin. Eettinen valveutuneisuus liittyi usein läheisesti sairaanhoitajattarien persoonallisuuden
ominaisuuksiin, kykyyn havaita ja tunnistaa potilaan avuntarve ja myötäelämisen kykyyn, jotka johtivat auttamiseen. Niitä taitoja katsottiin voitavan herätellä esimerkiksi
kurin avulla.
Naiseuden olemuksen liittäminen hoitamiseen ja hoitotyön kontekstiin ei ole uusi ajatus, vaan sitä pidettiin perustavana lähtökohtana modernin hoitotyön alkuvaiheissa.
Nightingale totesi yksikantaan, että sairaanhoitajattaren tuli olla raitis, rehellinen, hurskas
ja altis nainen.545 Kurvinen näki elinaikanaan hoitotyön ja hoitamisen nimenomaan naisasiatyönä, jonka tavoitteet olivat moraalisia, sivistyksellisiä ja terveyttä edistäviä.546
Hoitajille oli langennut ihmiskunnassa erityinen tehtävä ja velvollisuus, jota he olivat
velvollisia toteuttamaan ”äidin ja naisen sydämellä”547. Hoitamista sen alkumerkityksessään voidaan pitää feminiinisenä.548 Se ei tarkoita sitä, että hoitotyön luonne perustuisi
feminismiin tai sitä, että hoitajan tulisi olla nainen, mikä on sen historiassa ollut
edellytyksenä.
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White identifioi hoitamisen mieluummin moraaliseen ja sosiaaliseen merkitykseen,
joka tulee esiin kutsumuksessa, kuin sen feminiiniseen merkitykseen.549 Hän etsii kutsumukselle merkityksiä sen lähikäsitteistä ja hoitotyön historiassa esiintyneistä piirteistä,
äidillisyydestä ja altruismista550, jotka liitetään feminiinisiin ominaisuuksiin. Äidillinen
piirre yksityisellä alalla merkitsee perheenjäsenten hyvinvoinnin huolehtimista, julkisella
alalla sitä, että hoitaja varmistaa ja huolehtii potilaan hyvinvoinnista. Näiden alun perin
yksityisten, naisellisten ja äidillisten, piirteiden esiintyminen julkisesti hoitotyössä
merkitsee kutsumusta.
Yhteydet eivät ole ongelmattomia, sillä naisen työn heikko arvostus on vaikuttanut
hoitotyön heikkoon asemaan, mikä näkyy esimerkiksi palkoissa.551 White painottaa, että
työn luonne on se, joka tekee hoitotyöstä kutsumuksellisen, ei hoitajan henkilökohtainen
valinta tai ominaisuus. Hoitotyö perustuu taidokkaaseen ja koulutusta vaativaan huolenpitoon eikä pelkästään taidokkaaseen naiselliseen ja äidilliseen työhön. Toiminnan
lähtökohtana ovat kuitenkin potilaan huolenpidon tarve ja hänen parhaansa saavuttaminen, potilaan itsensä vuoksi, ja tämä on kutsumusta. Sisar Pierre korosti myös kutsumuksen työhön liitettävää merkitystä, jossa yhdistyvät työn käytännölliset ja henkiset
ulottuvuudet: teoreettisen, käytännöllisen ja teknillisen opetuksen omaksuminen on myös
kutsumukseen valmistautumista.552
Hoitotyönsä kutsumukseen perustava hoitaja on sensitiivinen ja tunnistaa herkästi
potilaan tarpeet ja toimii persoonallisen ja kutsumuksellisen vaiston ohjaamana. Hän
tunnistaa herkästi myös ihmisen arvokkuuteen sidoksissa olevia tekijöitä.553 Toimintansa
professionaalisuuteen perustava hoitaja pyrkii täydelliseen hoitamiseen. Hän korostaa
tieteellisen tiedon, joka Peacockin554 näkemyksen mukaan on tyypillistä positivistisissa
tieteissä, systemaattisesti järjestäytyneen organisaation555 ja oikeudenmukaisuuden556
merkitystä. Hunt näkee tämän ongelmallisena, sillä hoitotyöhön liittyy aina ilmiöitä ja
tilanteita, jotka perustuvat vaikeasti osoitettavissa ja määriteltävissä olevaan a sense of
life (elämän ymmärrykseen liittyvään) -alaan. Elämään liittyy paljon kysymyksiä, joihin
ei voi vastata jollakin periaatteella tai säännöllä. Niihin liittyvä tieto perustuu ihmisten
humaaniin olemukseen ja heidän kokemaansa yhteisöllisyyteen.557 Tämän perusteella
Huntia voi hyvällä syyllä kutsua intuitionistiksi. Hän korostaa aineistossaan intuition
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merkitystä tiedon, herkkyyden ja vastuun ymmärtämisessä ja tunnistamisessa. Hoitaja
joutuu usein esimerkiksi tilanteeseen, jossa täytyy ymmärtää ja tuntea intuitiivisesti,
milloin rikotaan ihmisyyden rajoja. Mitkään lait tai eettiset ohjeistot eivät ohjaa häntä
niiden tunnistamisessa.
Hoitamisen eettistä olemusta hoitotyössä perustelee se tosiasiallinen lähtökohta, että
siinä ollaan tekemisissä toisen ihmisen elämään liittyvien ja vaikuttavien tekijöiden
kanssa.558 Toinen ihminen on erityisessä asemassa suhteessa toiseen. Hoitajan inhimillinen hoitamisen taito vaikuttaa potilaan kokemaan arvokkuuteen ja hyvään hoitoon, jopa
lopulliseen tervehtymiseen, kuntoutumiseen tai inhimilliseen kuoleman kohtaamisen
tapaan. Tunteiden ilmaisemisen salliminen ja niiden ymmärtäminen, hoivaaminen, toisen
huomioiminen, toivon ylläpitäminen, ihmisyyden rajojen tunnistaminen, rakkaus ja
sosiaalisuus ilmentävät ihmisen olemukseen liittyviä moraalisia taitoja, jotka ovat oleellisia hoitamisen eettisiä piirteitä myös hoitotyössä. Paitsi että ihmisellä katsotaan olevan
oikeuksia ja velvollisuuksia, joita korostetaan Ethics of rights -tiedon lähtökohdissa559,
hänellä tulee olla mahdollisuus myös ihmisenä olemiseen sellaisenaan. Tarkoitan tällä
sitä, että hoitaja kohtaa edessä olevan potilaan ihmisenä, ei velvollisuuksien tai lakiin
perustuvien vaatimusten kohteena.

4.2.1.2 Rakkaus hoitamisen lähtökohtana
Toisen ihmisen itsensä vuoksi -periaatetta voidaan pitää mittapuuna560, kun arvioidaan
hoitamisen hyvän sisältöä. Silloin hoitotyössä toimintaa perustellaan potilaasta, hänen
avun tarpeestaan ja toiminnallisista vajeistaan käsin. Huomio siirtyy pois hoitajasta tai
ammatillisesta hoitotyöstä ja kohdistuu toiseen ihmiseen, potilaaseen. Hän on toiminnan
funktionaalinen keskipiste, lähtökohta ja peruste.
Antiikin Kreikassa toisen ihmisen itsensä vuoksi -periaatetta kutsuttiin käsitteellä
philos. Se merkitsee rakkautta viisauteen ja hyvään. Se myös suo ihmiselle mahdollisuuden ymmärtää ja kunnioittaa elämää ja maailmaa ympärillään, ei pelkästään suhteessa
itseensä, vaan sen itsensä tähden. Toinen antiikin ajan rakkauden määre on eros, eroottiseen kauneuden käsitykseen kuuluva rakkaus. Kristillisen etiikan rakkauden käsite taas
on agape, jolle on tunnusomaista pyyteettömyys ja ehdottomuus. Lähtökohtana on Jumalan rakkaus ihmiseen, mikä puolestaan mahdollistaa ihmisten välisen
lähimmäisenrakkauden olemassaolon.561 Rakkaus inhimillisenä ja ihmisessä mahdollisena ominaisuutena, jossa huomio on toisen ihmisen hyvän saavuttamisessa, liittyy
hoitamiseen. Lähtökohtana tämä vahvistaa sekä hoitajan että potilaan inhimillistä arvok-
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kuutta. Nussbaumin käsityksen mukaan siihen liitettävä hyvä rikkoo kulttuurien rajat eli
on luonteeltaan universaalinen.562
Rakkauden määritelmä ja ilmeneminen hoitotyössä on herättänyt ja herättää edelleen
keskustelua. Onko hoitamisen peruslähtökohta todella rakkaus eli se, että hoitaja rakastaa
potilasta? Voiko hoitaja rakastaa vilpittömästi potilasta, sinänsä tuntematonta ihmistä?
Perustuuko hoidon laatu siihen, rakastaako hoitaja potilasta? Mikäli näin on, niin eikö
potilas, jota hoitaja ei rakasta, saa osakseen heikompitasoista huolenpitoa ja hoitoa. Eikö
se johda potilaiden epätasa-arvoiseen kohteluun? Voiko hoitajan toiminnan perusteet
hoitotyössä siten nojata lainkaan rakkauteen? Mikä on rakkauden vastavoima? Onko se
välinpitämättömyys, tunteettomuus vai viha? Mitä ylipäätään rakkaudella hoitotyössä
tarkoitetaan? Epäilevät kysymykset haastavat pohtimaan sitä, mikä käynnistää hoitamisen
eli ilmaisevatko hoitamisen moraalilausumat pelkästään hoitajan emootioita ja kognitioita, joihin viitattiin luvussa 4.1.4.3.
Monet hoitotieteelliset tutkimukset ovat päätyneet tuloksiin, että hoitotyön ydin perustuu lähimmäisenrakkauteen, potilaan tai toisen ihmisen rakastamiseen.563 On kuitenkin
syytä kiinnittää huomio varsin oleelliseen seikkaan, että tutkimukset on tehty länsimaisissa kulttuureissa ja näkemykset perustuvat kristilliseen traditioon, lähtökohtana agape rakkaus. Kuitenkin tässä tutkimuksessa hoitaminen ymmärretään universaalina, kontekstin arvoista ja maailmankatsomuksesta riippumattomana ilmiönä. Eettisen tiedon
universaaliin luonteeseen viitataan muun muassa käytännön hoitotyötä564, koulutusta565 ja
yleistä hoitoetiikkaa käsittelevissä tutkimuksissa566. Sinänsä rakkauden liittäminen
hoitoeettiseksi kysymykseksi on myös ongelmallinen, ellei pohdita nimenomaan sen
hyvän tai pahan, oikean tai väärän muotoja ja vaikutuksia. Tässä ymmärretään, että
kristillinen etiikka tarjoaa yhden näkökulman ja mahdollisuuden tarkastella hoitamisen
eettisiä kysymyksiä, mutta hoitotyön etiikkaa ei voida pitää synonyyminä kristilliselle
etiikalle. Etiikka on käytännölliseen filosofiaan liittyvä osa-alue.567
Fitzgerald & Hooftin tutkimuksessa seulottiin sokraattisen dialogin menetelmällä sairaanhoitajien antamia merkityksiä rakkaudesta hoitotyössä. Aluksi he pohtivat
esimerkkitapauksien pohjalta sitä, miten rakkaus ilmenee tietyssä tilanteessa ja lopuksi
sitä, miten sen voidaan ajatella ilmenevän hoitotyössä yleensä. Tulosten mukaan hoitamisensa rakkauteen perustavien hoitajien toiminnassa on jotakin enemmän kuin heidän
ammatillinen velvollisuutensa edellyttää. Heillä on valmiutta ajatella ja toimia monipuolisesti sekä joustavasti työssään. Lisäksi he kykenevät ottamaan toisen ihmisen hyvään
johtavia kompetentteja riskejä, mikä edellyttää toisinaan omiin sekä ammatillisiin
uskomuksiin ja totuttuihin tapoihin perustuvan tiedon syrjäyttämistä.568 Kaiken kaikkiaan
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tämä edellyttää hoitajalta tahtoa, sitoutumista ja aikomusta asettaa toisen etu ja hyvä
omansa edelle ilman vastavuoroisuutta, ja tällainen toiminta perustuu terveyttä tavoitteleviin arvoihin.569
Edellä mainitun tutkimuksen tulosten tulkitsemisessa voidaan osoittaa merkityksiä,
jotka viittaavat paitsi hoitajan empaattiseen myös itsenäiseen toimintaan. Kun hoitajan
toimintaa säätelevät ja sanelevat pelkästään ammatilliset velvollisuudet ja ohjeistukset,
hän ei ensinnäkään kykene ylittämään rooliinsa liittyviä rajoja, eli edellä mainitun
tutkimuksen mukaan rakastamaan. Häneltä puuttuu taito ajatella itsenäisesti. Siispä hän ei
pysty myöskään arvioimaan eikä tekemään erilaisia, tilanteeseen sidoksissa olevia luovia
ratkaisuja, kuten osoittamaan myötätuntoa, lämpöä tai rakkautta.
Rakkaus edellyttää toisen ihmisen tilanteeseen asettautumista, mitä pidetään myös
empatian tunnusomaisena piirteenä, ja toisen edun asettamista oman edun edelle.
Fitzgerald & Hooft tulivat myös samaan johtopäätökseen. Heidän mukaansa rakkaus jopa
vaatii sitä. Potilaan kohtaaminen vaatii hoitajalta avoimuutta ja henkilökohtaista sitoutumista siihen tilanteeseen.570 Reynoldin et al. tutkimuksessa tulee esiin rakkauden ja empatian keskinäinen, oivaltava suhde. Empaattisuudella on merkittävä rooli moraaliin liittyvien tilanteiden ja tunteiden tunnistamisessa, mikä vaikuttaa hoidon lopputulokseen.
Työympäristö voi osaltaan asettaa esteitä empatian osoittamisessa, mutta myös kannustaa
siihen.571 Watsonin mukaan empaattisuus on taitoa ja kykyä kokea sekä ymmärtää toisen
ihmisen tunteita ja hänen niille antamiaan merkityksiä. Sellainen ihminen myös ymmärtää myönteisten ja kielteisten tunteiden ilmaisemista sekä osaa viestiä näitä muille.572
Rakkauden tulkitaan tässä kuuluvan sekä hoitajan että työn ominaisuuksiin. Hoitajan
ominaisuutena se tulee esiin työhön asettautumisen tavassa ja sisältää totuuden,
oikeudenmukaisuuden, elämän ja ihmisyyden rakastamisen. Työhön kohdistuvana rakkaus auttaa huomioimaan kontekstin vaatimukset: tämä ihminen tässä ja nyt tarvitsee
minun ammattitaitoani eli hoitamista. Se on universaali luonteeltaan eikä kohdistu kehenkään ihmiseen yksittäisesti tai tämän ominaisuuksiin, kuten viehättävyyden tai kauneuden
piirteisiin, vaan elämään itseensä sekä ihmiseen kokonaisuudessaan. Se kohdistuu ihmiseen sen vuoksi, koska hän on. Universaalin luonteensa johdosta rakkaus kohdistuu kaikkien ihmisten elämään.
Hoitajan ei tarvitse tuntea ennestään potilasta, mutta hän silti tuntee myötätuntoa tätä
kohtaan, haluaa hoitaa tätä, helpottaa tämän elämäntilannetta ja ottaa vastuun tämän
hyvinvoinnin mahdollistamisesta. Joskus sen alullepanevana, ymmärtävänä voimana on
sääli, kuten Paskin573 tutkimus osoittaa. Näin toimiessaan hoitaja aivan kuin asettautuu
potilaan puolelle sairautta ja kärsimystä vastaan, puolustaa tätä etsimällä ratkaisuja hänen
parhaakseen sekä ohjaa, neuvoo ja antaa tietoa. Samalla hän asettautuu hoitamaan. Kaiken päämääränä on se, että potilaan hyvä toteutuisi niin pitkälle kuin mahdollista. Pätevä
koulutus auttaa taas hoitajaa saavuttamaan päämääränsä. Tarvitaan siis hellä, rakastava
sydän ja järkeä, kuten Kurvinen totesi 574.
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Hoitamista, joka perustuu pelkästään johonkin ideologiaan tai uskonnolliseen
kutsumukseen, ei tee siitä potilaslähtöistä. Tällaisessa tilanteessa hoitajan toiminnan
motiivina saattaa olla jonkin ideologisen tai uskonnollisen periaatteen valitseminen.
Kaikki toiminta tähtää sen mukaan toimimiseen ja siinä onnistumiseen. Kiinnostuksen
kohteena on ensisijaisesti hoitaja itse, oma valinta ja itsensä toteuttaminen tämän pohjalta. Tämä ei tarkoita sitä, että hoitajan elämänkatsomukseen liittyvät ideologiset tai
uskonnolliset periaatteet olisivat hoitotyössä haitallisia. Parhaimmassa tapauksessa ne
vahvistavat hoitajaa työssään ja antavat hoitamiselle arvokkaan merkityksen.575 Altun
totesi tutkimuksessaan, että persoonallisten arvojen prosessointi edistää kriittistä ajattelua, tunteiden tiedostamista ja ilmaisemista sekä kehittää keskustelu- ja toimintataitoja
toisten ihmisten kanssa.576 Sen vuoksi hän pitää tärkeänä sitä, että hoitaja määrittelee ja
selkiyttää elämänsä perusarvoja, uskomuksia ja olettamuksia. Hän osoitti myös, että
työssä uupuminen korreloi vahvimmin tilanteeseen, missä tunteet kielletään tai niitä ei
tiedosteta.577

4.2.1.3 Ihminen hoitamisen lähtökohtana
Hoitotyön inhimillistä olemusta hoitotieteessä on tutkinut ja siihen perustuvaa teoriaa
kehittänyt 1970-luvulta lähtien amerikkalainen hoitotieteen tutkija, tohtori Watson. Hänen
inhimillisen hoitotyön teoriansa mukaan hoitotyön ydin perustuu hoitajan ja potilaan
kohtaamiseen. Siinä kulminoituvat hoitajan käytännölliset taidot, teoreettinen tietämys ja
eettinen olemus. Watson on lähtenyt teorian kehittämisessä hoitamisen filosofisista perusteista, mikä on ollut varsin epätavallinen lähtökohta hoitotieteessä. Aluksi hän on
määritellyt kymmenen humanistiseen filosofiaan perustuvaa hoidollista (carative) tekijää,
joiden keskiössä on toisen ihmisen hoitaminen.578 Niistä kolme ensimmäistä muodostavat
hoitamisen tieteen filosofisen perustan:
1. Humanistis-altruistinen arvojärjestelmän muodostaminen
2. Uskon ja toivon virittäminen
3. Vastaanottavuus omille ja muiden tunteille 579
Kyky humanistis-altruististen arvojen omaksumiseen ja oppimiseen perustuu Watsonin
mukaan lapsuuteen. Ihminen voi kuitenkin laajentaa siihen liittyvää tietoisuutta opiskelemalla filosofiaa ja tutustumalla erilaisiin uskomuksiin, elämäntapoihin, makuihin, ajatuksiin ja maailmaan yleensä. Altruismilla hän tarkoittaa hoitajan kypsyyttä ottaa vastuuta
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toisesta ihmisestä. Se ei ole itsensä kieltämiseen ja kaikkensa antamiseen johtavaa
uhrautuvaisuutta. Ihminen oppii tuntemaan itseään ja sitä kautta jäsentämään arvomaailmaansa sekä suhteuttamaan oman elämänsä toisten ihmisten elämään.580
Uskon ja toivon virittyneisyys perustuu hoitamisen terapeuttiseen vaikutukseen. Yleisesti niille on annettu merkityksiä, jotka tarkoittavat potilaan oireiden ja kipujen helpottumista sekä edistävät paranemista. Uskon ja toivon ilmapiiri auttaa potilasta ottamaan
vastaan informaatiota ja omaksumaan terveitä elämäntapoja. Kokemustietoon perustuvien
kansanparannuskeinojen tai idän filosofiaan perustuvien terapeuttisten hoitomuotojen
merkitys perustuu hoitotyön näkökulmasta nimenomaan niiden positiivisuutta vahvistavaan voimaan.581 Ne voivat osaltaan pitää yllä uskoa ja toivoa, ja ne voivat kuulua
luonnollisesti osaksi inhimillistä elämää ja ihmisen olemusta. Samoja piirteitä voidaan
havaita Watsonin mainitsemassa kolmannessa hoidollisessa tekijässä, omien ja toisten
tunteiden tunnistamisessa, hyväksymisessä ja niiden ”tuntemisessa”. Kuten uskon ja
toivon virittyneisyys, myös tunteet laajentavat ja vahvistavat ihmisen humanistis-altruistisia ominaisuuksia. Kääntymällä itseensä, ”to look into one´s self”582, ja tunnistamalla
sekä hyväksymällä omat tunteensa ihminen mahdollistaa empaattisen kasvunsa, joka on
perustana suuntautumisessa toisiin ihmisiin. Näitä Watson pitää muidenkin hoidollisten
tekijöiden toteutumisen edellytyksinä.
Kaikki hoitamista kuvaavat naturalistiset piirteet, kuten hoivaaminen, huolenpito,
pukeminen ja syöttäminen tai niissä avustaminen, rakkaus, sääli583, kasvattaminen,
ohjaaminen584, toivon ylläpitäminen585, vaaliminen ja lievittäminen, esiintyvät tilanteissa,
joissa toinen ihminen ottaa vastuullisesti tehtäväkseen huolehtia toisen ihmisen
hyvinvoinnista. Silloin kaikki hoitajan toiminta tavoittelee pyyteettömästi hoidettavan
hyvän ja hyvinvoinnin saavuttamista, tämän itsensä vuoksi. Watson viittaa siihen, että
huolimatta siitä, mitä vaatimuksia tieteellinen tieto tai ammatilliset edellytykset asettavat
hoitotyölle, hoitajan hoitamisen toimintaa ohjaavat tekijät, jotka ovat merkityksellisiä
juuri tälle potilaalle ja juuri tässä ja nyt.586 Tämän lisäksi se, että hoitaja asettautuu,
hakeutuu ja antautuu vapaaehtoisesti toisen ihmisen hoitamiseen ja huolehtimiseen,
vahvistaa sen eettistä luonnetta.587 Edellä mainittujen piirteiden, tunteiden ja asettautumisen sekä tilanteen ja kontekstin tuntemisen voidaan katsoa perustuvan moraaliseen,
sosiaaliseen ja emotionaaliseen tietoon. Ne vaikuttavat ymmärtämiseen, tahtoon ja
toimintaan.
Asettautumiseen liitetään tässä samoja piirteitä, kuin mitä Watson liittää herkkyyteen:
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kadoksissa hoitotilanteessa” (61).
581

141
Sensitivity to one´s self and to others may determine the extent to which the nurse
is able to develop self and fully utilize self with others.588
Kypsyminen on kahdensuuntaista; suunta itseen mahdollistaa suuntautumisen toiseen.
Hoitajan halu ja myönteinen asennoituminen itsensä kehittämiseen ja kasvattamiseen
ovat merkkinä henkisestä kypsyydestä. Toisen ihmisen hyväksyminen, vastuun ottaminen
hänestä ja hänen hyvinvoinnistaan edellyttävät hoitajalta itsetuntemusta, itsensä hyväksymistä ja empaattisuutta.
Hoitotyössä hoitaminen saa erityisiä lisämerkityksiä. Yhtenäinen koulutus ja
ammatillinen sitoutuminen edesauttavat niiden tunnistamista ja huomioimista. Hoitotyötä
säätelevät monet ulkoapäin tulevat vaikutteet, kuten politiikka589, taloudelliset raamit590,
tieto, teknologia, taloudellisuus tai tehokkuus. Silti ne eivät saa nousta johtavaan asemaan
eikä hämärtää hoitamisen todellista merkitystä, kuten Peacoc & Nolan toteavat.591
Hoitamisen merkitys hoitotyössä tulee esiin siinä, että ihminen on hoitamisen keskiössä.
Se on olemassa ihmistä varten ja ihmisen hyväksi. Mikäli painotus on muualla, voidaanko enää puhua hoitamisesta?
Äärimmilleen viety huolehtiminen ja holhoaminen eli hoitajan paternalistinen toiminta
johtaa puolestaan potilaan autonomian menettämiseen. Ihmistä ei voi ohjata liiaksi eikä
hänelle voi tarjota valmiita periaatteita kuuntelematta hänen mielipidettään. Häntä ei voi
myöskään estää tekemästä itsenäisiä valintoja ja päätöksiä, jotka koskevat hänen terveyttään ja hoitoaan.592 Jokaisella tulee olla mahdollisuus tavoitella tärkeiksi määrittelemiään
arvoja sillä ehdolla, ettei loukkaa toisten oikeutta tavoitella samoin omiaan.
Ihminen hoitamisen lähtökohtana -periaate tarkoittaa tässä tutkimuksessa sitä, että
hoitamisen konteksti on humaani. Hoitaja toimii siinä luovasti ja itsenäisesti, ja kaikki
hänen toimintansa tähtää potilaan hyvän toteutumiseen.
Tähän mennessä on saavutettu hoitamisen ontologisessa hahmottamisessa ensimmäiset
olettamukset ja ennakkoehdot, jotka pitää määritellä ennen hoitamisen teorian esittämistä.
Ensiksi a) toinen ihminen, potilas, on hoitamisen kiinnostuksen kohde, ja toiseksi b)
hoitamisen funktio perustuu toisen ihmisen, potilaan, hyvään ja oikeaan, tämän itsensä
vuoksi. Ilman toista ihmistä, potilasta, hoitaminen menettää merkityksensä ja ilman hoitamista hoitotyö menettää eettisen ulottuvuutensa. Hoitotyötä toteutetaan professionaalisesti, laillisesti ja oikeudenmukaisesti, mutta hoitaminen tuo siihen inhimillisesti arvokkaat, eettiset piirteet
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4.2.2 Hoitamisen tiedon luonne
Hoitamisen olemusta voidaan avata myös sen perusteella, millaista tietoa siihen liitetään.
Seuraavaksi tarkastellaan hoitamiseen liitettävän tiedon luonnetta. Potilaan ja hoitajan
kohtaaminen on aina ainutlaatuinen. Kummallakaan ei ole aikaisempaa kokemusta siitä,
koska sitä tilannetta ei ole koskaan aikaisemmin ollut. Kuitenkin hoitaja on saattanut
kokea vastaavanlaisia tilanteita jonkun toisen potilaan kanssa, mikä vaikuttaa hänen toimintaansa. Hän on saattanut hoitaa samaa potilasta aikaisemminkin, joten tilanteessa on
paljon tuttuja elementtejä.

4.2.2.1 Tiedon ja tiedostamisen luonne
Hoitotyössä ilmenevän tiedon tarkastelussa kysytään, mikä on tiedon kohde, mikä sen
lähde ja mitä tarkoitetaan tiedostamisella. Tässä tutkimuksessa tiedon kohteena on
hoitaminen ja siihen liittyvä tieto. Tiedon lähteinä käytetään historiallista aineistoa ja
filosofiaa, fenomenologiaa sekä hermeneutiikkaa selittävää kirjallisuutta. Fenomenologia
ja filosofinen hermeneutiikka edustavat tässä tiedon tulkitsemisessa ja esittämisessä
käytettyä tiedostamisen ja ymmärtämisen tapaa.
Hermeneutiikan perusolemukseen liittyy ymmärtäminen. Kiinnostuksen kohteena voi
olla teksti, toiminta, ajatus, tapahtuma, taideteos tai mikä tahansa inhimillinen ilmiö
(teksti jonkun ihmisen kirjoittamana, hoitamisen toiminta jonkun tekemänä, taideteos
jonkun ihmisen luomana jne.). Hermeneutiikka tarjoaa ymmärryksen avaajana ja
ymmärtämistä selittävänä mahdollisuuden tulkitsijalle kohteen tulkitsemiseen. Gadamer
nimittää sitä maailman hermeneuttiseksi kokemiseksi593. Pääpiirteissään se tapahtuu siten, että ennakkoluulot594, tutut asiat ja yhteisymmärrys mahdollistavat kokemuksemme
laajenemiseen. Tämä kokemus puolestaan asettautuu uudeksi osaksi kokonaisuutta ja
muuttaa aikaisemmin jäsentynyttä ja järjestäytynyttä maailmaa. Taas olemme
ennakkoluuloinemme uudessa asemassa tulkitsemaan eteentulevia tilanteita, ilmiöitä ja
kokemuksia, joiden merkitysten esiin lukeminen tapahtuu hermeneuttisesti.
Ymmärtäminen rakentuu kehämäisesti, jolloin aina uudet inhimilliset kokemukset
tulkitaan aikaisempien ennakkoluulojen perustalta ja tuloksena on uudella tavoin
muotoutunut ymmärtämisen rakenne. Gadamer kuvaa tulkitsijan ”luonnostelevan” tekstiä
siten, että hän pitäytyy asioissa itsessään ja varoo harhautumista: ”Jo ensimmäisen merkityksen paljastuminen tekstissä saa hänet luonnostelemaan ennakolta kokonaisuuden
merkitystä”595. Tämä tarkoittaa sitä, että hänellä on olemassa jo tiettyjä odotuksia tekstistä, hän on antanut sille jo merkityksiä. Syventyessään asiaan tarkemmin hän palaa yhä
uudelleen ennakkoluonnokseen ja luonnostelee sitä uudelleen. Näin hän hylkää ja hyväksyy luonnoksia, arvioi ennakkonäkemyksensä pätevyyttä ja oikeutusta, toisin sanoen
ymmärtää, mikä johtaa puolestaan uusien kysymyksien asettamiseen. Ymmärtäminen
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Ennakkoluulolle Gadamer antaa positiivisen merkityksen, jonka päälle ymmärtämisen prosessi rakentuu.
Olemme tottuneet sen negatiiviseen merkitykseen, esteenä jonkin asian ymmärtämiselle. (2004, 35, 39, 124).
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perustuu yhteisten merkitysten oivaltamiseen tai olemassaoloon, joka on yhteisymmärrystä, ei ihmisten (tulkitsijan ja kirjoittajan) keskinäisten mielentilojen ymmärtämiseen.
Näin ilmiölle annetut merkitykset nousevat hermeneutiikassa keskiöön.597
Gadamerin tulkinta historiallisuudesta tekstin tulkitsemisessa tarjoaa mielenkiintoisen
näkökulman. Hermeneuttinen tietoisuus on läsnä tulkitsijan kaikissa olemisen muodoissa
sekä ominaisuuksissa ja se on yhteydessä historiaan. Hän on sidoksissa perinteessä
ilmaistuun asiaan, ja hänellä on yhteys tai hän löytää yhteyden traditioon. Se tulee esiin jo
kielessä. Tulkitsija ei voi asettautua menneisyyteen ja tulkita ilmiöitä sen ajan käsitteiden
ja hengen mukaisesti, koska hän elää tässä hetkessä ja tulkitsee merkityksiä sen vaikutuksen alaisena. Välissä on ajallinen ero. Tuon ajallisen etäisyyden Gadamer näkee positiivisena mahdollisuutena erottaa todet ennakkoluulot vääristä. Tätä hän nimittää
hermeneutiikan varsinaiseksi tehtäväksi.598
Gadamerin tulkinnassa on havaittavissa heideggerilaista sävyä faktisuuden
hermeneutiikasta. Faktisuudella tarkoitetaan loogisuuden vastakohtaa, ja viittaa ajallisuuteen, satunnaisuuteen, individuaalisuuteen, konkreettisuuteen, ainutlaatuiseen ja intuitiivisuuteen. Sitä vastoin logiikkaan liitetään käsitteet yleinen, yliajallinen ja käsitteellinen.
Heideggerin tulkinnan mukaan faktisuuden hermeneutiikka paneutuu elämän itsensä
tulkintaan. Tieto on apriorista, ”kokemuksessa itsessään aukeavaa konkreettista
mieltä”599, jolla on historiallinen suhde. Historiallisuudella tarkoitetaan sitä, että
tulkitseminen ei ala tyhjästä, vaan kokemuksessa on jo mukana historiallinen
merkityksellisyys ja sille ehtona on elämä itse.
Hoitotyössä ihmisten kohtaamiseen liittyy samantyyppistä, faktista ja historiallista
mutta silti apriorista, tietoa. Ihmisellä on varhaisia, jo sikiövaiheeseen tai varhaislapsuuteen liittyviä kokemuksia muun muassa kivusta ja huolehtimisen kohteena olemisesta.
Myöhemmissä elämänvaiheissa varhaiset kokemukset ovat mukana jäsentämässä uusia
tilanteita. Oleminen on aina ymmärretty jo jotenkin uudessakin tilanteessa. Esimerkiksi
sairauden, synnyttämisen tai kuoleman tilanteissa tulkitaan aina apriorista tietoa. Tieto on
apriorista siinä mielessä, että tuo tilanne on ihmiselle ainutkertainen, sellaisena toistamaton. Jokainen potilaan ja hoitajan välinen kohtaaminen on myös ainutkertainen tilanne,
vaikka he olisivatkin tavanneet jo aikaisemmin. Ainutkertaisuuden vuoksi ei aikaisempaa
tietoa välttämättä voidakaan hyödyntää, vaan tieto oivalletaan siinä tilanteessa. Tulkinnan
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kehys on apriorista, oivaltavaa ja intuitiivista, koska siihen liittyy aina ennen kokemattomia, toistamattomia, erityisiä ja yksityisiä elementtejä.
Käsitys siitä, että ihminen on maailmalle avoin ja tulkitsee sitä suhteessa omaan elämäänsä, toisiin ihmisiin ja ympäristöön, kuvaa tässä tutkimuksessa tiedostamisen muotoa.
Ihminen on hermeneuttinen, kokeva ja tulkitseva ja asettuu avoimesti dialogiin ympäröivän maailman kanssa suhteuttaen sen omaan itseymmärrykseensä ja maailmankuvaansa.
Hoitaja asettautuu tietoisesti toisen ihmisen hoitamiseen, tämän käytettäväksi ja tämän
itsensä hyväksi. Tiedostaminen johtaa erityiseen toimintaan, hoitamiseen. Eikä hoitaminen tapahdu sattumalta eettisesti.
Ympäröivän maailman sekä siinä ilmenevien ilmiöiden ja niiden olemuksien
ymmärtäminen, tiedostaminen ja ilmaiseminen on mahdollista avoimen asettautumisen,
kokemuksellisuuden, tulkitsemisen ja dialogin kautta. Husserlin mukaan on mahdollista
saada tietoa ilmiöistä sekä niihin liittyvistä elämyksistä ja kokemuksista palaamalla asioihin itseensä.600 Lisäksi Heideggerin filosofisen fenomenologian mukaan ilmaistuna kokemukseen liittyy minäkohtaisuus: ”Oleminen, joka tämän olevan olemisessa on kyseessä,
on aina minun olemistani”.601 Nordin muotoilee Heideggerin ajatuksen inhimillisestä
olemassaolosta muiden kanssa maailmassa olemiseksi seuraavanlaisesti: ”Ihmisen
olemassaolo konstituoituu hänen suhteistaan ulkomaailmaan ja muihin ihmisiin”.602
Ympäröivä maailma avautuu meille kokemuksien kautta, siinä ollen, eläen ja toimien.
Perehtymällä filosofiseen kirjallisuuteen ja tutkimuksiin voidaan saada tietoa yleensä
ihmisestä ja hänen toiminnastaan ja vaikkapa hoitajan asettautumisesta hoitamiseen.
Esimerkiksi Watson on valinnut eksitentiaalis-fenomenologisen lähestymistavan ymmärtääkseen ja tulkitakseen ihmisen toimintaa, siihen liittyviä ilmiöitä ja niille annettuja
merkityksiä. Siten hoitaja voi ymmärtää potilaan elämälleen, terveydelleen ja sairaudelleen antamia merkityksiä.603 Filosofinen lähestymistapa auttaa tutkijaa nostamaan esiin
oleellisia kysymyksiä, tarkastelemaan ilmiöitä laaja-alaisesti sekä oivaltamaan uusia ja
monipuolisia työskentelemisen, tulkitsemisen ja ymmärtämisen tapoja. Fenomenologiaa
ja hermeneutiikkaa käsittelevä kirjallisuus selkiyttää prosessia, joka liittyy ilmiön ymmärtämiseen ja tulkitsemiseen. Erityistieteen alana hoitotiede luo ja tarjoaa tietoa hoitamisen
ympäristöstä, toiminnasta ja siihen liittyvistä sekä vaikuttavista ilmiöistä.

4.2.2.2 Hoitamisen tieto on erityistä ja yksityistä
Hoitotyöhön liitettävää tietoa määritellään monin eri tavoin. Esimerkiksi Carper jakaa
hoitotyön tiedon lajit empiiriseen, eettiseen, persoonalliseen ja esteettiseen.604 Hän ei
aseta niistä mitään etuoikeutettuun asemaan eikä täysin irralliseksi, vaan toisiinsa kiinteästi yhteydessä oleviksi, tasavertaisiksi ja selvästi erottuviksi kokonaisuuden osiksi. Tieto
auttaa hoitotyön tekijöitä ilmaisemaan ja jakamaan kokemuksiaan, vaikuttamaan niihin ja
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keskustelemaan oleellisista kokemuksistaan. Lisäksi se on vaikuttanut ja vaikuttaa
ammatillisen osaamisen alan ja identiteetin muodostumiseen ja kehittymiseen.
Empiirinen tieto on Chinn & Kramerin mukaan todennettavissa ja toistettavissa
tieteellisillä menetelmillä ja se on luonteeltaan kuvailevaa, selittävää ja ennustavaa.
Empiiristä tietoa ilmaisevat väitteet, mallit, teoriat ja kuvaukset. Eettinen tieto on puolestaan arvottavaa, selkiyttävää ja edistävää. Etiikan teoriat, periaatteet ja ohjeet selkiyttävät
ja kuvaavat sitä. Persoonallinen tieto on avointa, keskeistä ja todellista ja ilmenee
autenttisena, väärentämättömänä sekä itsenä. Esteettinen tieto on sitoutumista, tulkitsemista ja kuvitteellista. Sitä ilmentävät taide ja toiminta.605
Hoitotyön eettinen tieto on sekä yleistä että yksityistä. Yleinen tieto perustuu
universaaleihin sääntöihin ja periaatteisiin. Botesin mukaan nämä kuvaavat oikeuden
etiikkaa, ”ethics of justice”606, jolle on luonteenomaista oikeudenmukaisuus, tasa-arvoisuus sekä rationaalinen, puolueeton ja objektiivinen päätöksenteko. Austinin mukaan
toiminnassa ja päätöksenteossa painotetaan politiikan ja sosiaalisen yhtenäisyyden
tavoittelemista.607 Ihmisoikeuksien paradigma edistää yhteisön terveyttä ja ajaa sosiaalista hyvää. Velvoitteet608 kohdistuvat oikeuksiin ja niiden toteuttamiseen. Tarlier liittää
yleiseen eettiseen tietoon myös oikeudet, oikeudenmukaisuuden ja lait, mutta käyttää
tästä tiedon lajista käsitettä oppialan etiikka, ”Disciplinary ethics”609. Oppialan etiikan
määrittelemiseen vaikuttavat käsitykset yleisestä moraalista ja ideaalisesta toiminnasta.
Tarlier mukaan hoitotyössä tarvitaan kumpaakin etiikan alaan liittyvää tietoa, niin
persoonallista kuin oppialakohtaistakin tietoa.
”Ethics of care”610 eli hoitamisen etiikka on erityistä ja yksityistä ja perustuu holistiseen ja kontekstuaaliseen näkökulmaan. Sille on luonteenomaista hoitaminen,
osallistuminen, harmoninen vuorovaikutussuhde, tarvelähtöisyys, tilannekohtaisuus ja
kokonaisvaltaisuus. Ihmistä hoidetaan hänen tilanteestaan, tarpeistaan ja persoonastaan
käsin, yksilökohtaisesti. Siihen vaadittava tieto on yksityistä. Se viittaa yksilön
ominaisuuteen, kuten Tarlier ilmaisee, kuvaa hänen moraalin tunnettaan ja perustuu
persoonalliseen moraalitietoon.611 Nämä etiikan muodot – ”Ethics of justice” ja ”Ethics
of care” – aiheuttavat terveydenhuollon tiimin toiminnassa ja päätöksenteossa ristiriitoja,
joihin Austin ehdottaa ratkaisuksi kompromissia molemmista muodoista.612
Tässä tutkimuksessa hoitamiseen liittyvään tietoon vastaa parhaiten ”Ethics of care” periaate, ja siitä käytetään jatkossa käsitettä hoitamisen etiikka. Käsite hoitotyön
etiikka613 katsotaan tässä sisältävän lisäksi ”Ethics of justice” -periaatteen elementtejä.
Tässä tutkimuksessa kiinnostuksen kohteen ollessa hoitotyön hoitaminen, halutaan
käsitevalinnassakin painottaa inhimillistä puolta. Hoitamisen etiikka on kiinnostunut
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Hän esittää toiminnan ja päätöksenteon lähtökohdiksi oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoista kohtelua, holistisuutta, kontekstuaalisuutta ja tarvelähtöistä toiminnan hyväksymistä. Botes 2000, 1071, 1074.
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Esimerkiksi Kalkas & Sarvimäki (2002) sekä Leino-Kilpi & Välimäki (2004) käyttävät tätä käsitettä.
606

146
nimenomaan potilaan hyvän toteutumisesta. Esimerkiksi Watson käyttää inhimillisen
hoitamisen käsitettä, joka on käännetty Watsonin teoksen suomennoksessa caringkäsitteestä.614 Erikssonilla on puolestaan käsite karitatiivinen hoitaminen, ja hän perustaa
sen kristilliseen etiikkaan, lähimmäisen rakastamiseen ja laupeuden työhön.615
Hoitamisen tiedon eettinen ja yksityinen luonne korostuu potilaan ja hoitajan
vuorovaikutussuhteessa. Tarlier esittää artikkelissaan herkän potilas-hoitaja-suhteen
kolme olennaista piirrettä, joita ovat toisen kunnioittaminen, keskinäinen luottamus ja
vuorovaikutuksen molemminpuolisuus. Toisen ihmisen ja itsensä kunnioittamista pidetään yleisesti tärkeänä moraalisena arvona, josta voidaan johtaa muut moraaliset periaatteet. Sen Tarlier liittää henkilökohtaiseen moraaliseen tiedon alaan. Keskinäinen luottamus sekä vuorovaikutuksen molemminpuolisuus sisältävät lisäksi oppialaan liittyvää
tietoa.616
Hoitajan ja potilaan kohtaaminen on aina ainutlaatuinen tilanne ja vaatii hoitajalta täydellistä läsnäoloa. Läsnäolosta, ”being present” voidaan hahmottaa Easterin617 esittämän
mallin mukaan fyysinen, terapeuttinen, holistinen ja henkinen ulottuvuus. Hoitaja, joka
on läsnä, luo inhimillisesti turvallisen ja avoimen ilmapiirin. Potilas kokee saavansa apua
ja tukea päivittäisiin toimintoihinsa. Hoitajan huolenpito potilaasta on kokonaisvaltaista
ja virittää toivoa selviytymisestä ja jaksamisesta. Paitsi että hoitaja auttaa ja tukee potilasta peruselintoimintojen ja tarpeiden618 toteutumisessa, hän myös luo ystävällisellä,
rauhallisella ja huomaavaisella käytöksellään inhimillisesti arvokkaan hoitamisen
ilmapiirin. Mannerheim totesi vilpittömän ja ystävällisen ilmapiirin vaikuttavan myös
sairaalan kokonaistoimintaan619.
Autenttinen läsnäolo auttaa hahmottamaan, ymmärtämään ja jäsentämään hoitamisen
tilanteessa esiintyviä ilmiöitä ja tekijöitä. Kivun aistiminen, toiveet ja odotukset sekä
tunteet, esimerkiksi kaipaus, suru, ilo, epätoivo ja helpotus, tulevat esiin ihmisten
vuorovaikutustilanteissa usein ilman sanallista kommunikaatiota ilmeiden, eleiden ja
ihmisen koko olemuksen viestittäminä. Näiden tunnistamiseen vaaditaan herkkyyttä ja
huomioimisen taitoa.620 Nightingale totesi, että taitava hoitaja kykenee havaitsemaan
potilaan tarpeet rasittamatta tätä turhilla kysymyksillä.621
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Barnhart et al. 1994, 144.
Esim. Eriksson 1995, passim.
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Tarlier 2004, 237–238, 240. Hän käsittelee artikkelissaan hoitotyön eettisiä ja moraalisia perusteita, hoitajapotilas-suhdetta yksityisen ja yleisen moraalisen tiedon näkökulmasta käyttäen filosofista argumentointia.
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Easter 2000, passim., loi mallin helpottamaan läsnäolemisen opettamista. Sen avulla opiskelijat voivat
arvioida, miten läsnäoleminen ilmenee käytännön hoitotyössä.
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Ihmisen peruselintoimintoihin katsotaan kuuluvan verenkiertoelimistö, hengityselimistö ja hermosto sekä
näiden toiminta. Lisäksi ihmisen toimintaa säätelevät ravitsemuksen, erittämisen, henkilökohtaisen puhtauden,
unen ja levon, leikin, liikunnan ja yhteistoiminnan, pukeutumisen, viestimisen ja sukupuolisuuden ilmaisemisen
tarve. Iivanainen et.al 2001.
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Mannerheim 1911, 17.
620
Nightingale 1936, 178.
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Nightingale 1936, 197. Hän totesi, että ”Hoitamisen alkeisiin kuuluu, että hoitaja kykenee tulkitsemaan
potilaansa kasvoissa tapahtuvan jokaisen muutoksen, potilaan tarvitsematta vaivautua sanomaan, mitä hän
tuntee.”
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Ihmisen olemukseen liittyvää tietoa voidaan kutsua hiljaiseksi tiedoksi, jonka Parviainen liittää artikkelissaan keholliseen tietoon.622 Hiljainen tieto on ei-propositionaalista eli
sitä ei voi esittää lauseiden ja sanojen muodossa. Se on aistittavissa, havaittavissa ja
määrittelemätöntä mutta silti relevanttia. Myös Nurmisen623 tutkimus hoitamiseen liittyvästä intuitiivisesta ja hiljaisesta tiedosta kuvaa hyvin hoitamiseen liitettävän tiedon
monipuolisuutta. Hiljainen tieto on intuitiivista, sisäistä tunnetta, joka on mahdollista ja
esiintyy ihmisten, hoitajan, potilaan ja omaisten, kohtaamisessa ja konkreettisissa hoitotyön toiminnoissa. Sisäisen tunteen voidaan osoittaa syntyneen kokemuksista, jotka liittyvät ihmisen elämäntilanteisiin, terveyden ja sairauden tilaan. Lisäksi tähän liittyy erilaisten asioiden yhtäaikaista käsittämistä ja ymmärtämistä. Tutkimuksessa intuitiivisuus lähti
usein hoitajista itsestään, esimerkiksi oman ajattelun ajattelusta ja työskentelytapojen
pohtimisesta.
Nurmisen tutkimuksen johtopäätöksessä osoitetaan, että sairaanhoitajien sisäisen tunteen välitön tietoisuus ja hiljaisuus johtavat uuteen, merkitykselliseen tietoon.624 Esimerkiksi intuitiivisen kliinisen välitön käsitys olennaisesta ilmeni hoitajille nopeana, välittömänä ja selkeänä tunteena jostakin, joka liittyi hoitamisen tilanteeseen. Ennakoivassa
olennaisen oivaltamisessa potilaan tilanteessa saattoi tapahtua uhkaava käänne, jota ei
voinut selittää järkiperäisillä syillä. Vähitellen kehittynyt intuitiivinen käsitys muodostui
empiirisen ja henkilökohtaisen tiedon varassa. Siinä yhdistyivät luovuus, persoonalliset
ominaisuudet, kokemus ja teoriatieto. Harkitseva käsitys olennaisesta kuvaa sitä, että
hoitajat tarkkailivat toimintaansa ja kehittivät sitä, ajattelivat ajatteluaan. Intuitio ja hiljainen tieto hoitotyössä kuvaavat parhaimmillaan hoitamisen inhimillistä perusolemusta.
Tutkimuksessa intuitiivisesti toimivat hoitajat kuvasivat elämänkokemuksen tuoneen
herkkyyttä toisen ihmisen kohtaamiseen. Hänen sallittiin tulla lähelle ja hänelle annettiin
tilaa, olla oma itsensä ja toteuttaa itseään persoonansa mukaisesti. Hoitajat kykenivät
eläytymään potilaan elämäntilanteeseen.
Herdman kysyy huolestuneena, miten tunteiden globalisoituminen – hän käyttää
kuvaavaa käsitettä ”McDonaldization”625 – vaikuttaa hoitotyön hoitamisen olemukseen?
Johtaako länsimaille tyypillinen postemotionaalinen vaihe siihen, että tunteet erotetaan
toiminnasta ja ”teollistetaan”, jolloin ne ”tuotetaan” massakulutukseen sopiviksi tuotteiksi, tylsistyneinä, persoonattomina, mitäänsanomattomina ja kylminä? Tällaisessa
tilanteessa kadotetaan hoitotyöstä hoitamiseen kiinteästi kuuluvaa erityistä ja yksityistä,
ihmisen olemukseen liittyvää tietoa.
Läsnäoloon ja tunteiden havaitsemiseen tarvitaan tietoa ihmisen inhimillisestä
olemuksesta. Tätä tietoa hoitajan on mahdollista tavoittaa kokemusten ja elämysten
kautta, esimerkiksi osallistumalla, aktiivisella ja molemminpuolisella vuorovaikutuksella,
kuuntelemalla, kosketuksen kautta, tarkkailemalla, keskustelemalla ja ohjaamalla.
Tiedostamisen ilmapiiri ja tietoon liittyvä asenne on avoin, keskittynyt,
622
Hän tarkastelee kehollista tietoa fenomenologian ja Polanyin tietoteoreettisen keskustelun kautta. Kehollinen
tieto on mykkää ja kohdistunutta tietoa, joka edellyttää kehollista taitoa. Kohdistuneesta tiedosta tulee vähitellen
mykkää tietoa. Näin esimerkiksi pianistin tai pyöräilijän kohdalla. Hän toteaa, ”Kun puhutaan tiettyjen ammattien, kuten …sairaanhoidon…osaamisesta, asiantuntijuus edellyttää kehollista taitoa ja tietoa, jotka eivät ole
verbalisoitavissa.” Parviainen 2000, 160.
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Nurminen 2000.
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Nurminen 2000, 59, 69, 87, 93.
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Herdman 2004, 95.
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tarkoituksenmukainen ja tavoittelee välitöntä yhteyttä toisiin ihmisiin sekä kohtaamiseen
liittyviin ilmiöihin ja niiden välisiin suhteisiin. Ennakkoluulot, kyräilevä asenne ja epäileväisyys toisia ihmisiä tai ihmisryhmiä kohtaan sekä huolimattomasti asetetut tiedon
perusteet kaventavat inhimillisen olemuksen ymmärtämistä. Samoin yleistyksien
esittäminen ja hätäisten johtopäätösten tekeminen johtavat virhepäätelmiin. Oman
toiminnan pohtiminen lisää itseymmärrystä ja samalla yleistä tietoa ihmisen olemuksesta.
Tunteiden tunnistaminen, niin hoitajan itsensä kuin potilaan, sekä yleisesti tunteiden
hyväksyminen keskeisenä osana hoitamisen olemuksessa vahvistavat hoitamisen eettistä
ulottuvuutta.

4.2.2.3 Hoitamisen tieto on praktista
Hoitamisen määrittämisessä tarvitaan ihmisen olemukseen liittyvän ja eettisen tiedon
lisäksi käytännöllistä tietoa, joka kohdistuu hoitamisen taitoihin ja hoitamisen ympäristöön. Blondeau ehdottaakin hoitotyön määrittelemistä käytännöllisen taidon kautta, joka
on suhteessa hoitoetiikkaan. Etiikkaan liittyvä tieto on siis käytännöllistä.626
Blondeau viittasi etiikkaan liittyvällä käytännöllisellä tiedolla siihen, että hoitotyön
taito on enemmän käytännön taitoa (practical art) kuin taiteellisuutta vaativaa ja kauneuden käsitykseen liittyvää taitoa (fine art) ja että se todellistuu hoitajan toiminnassa. Sen
lisäksi hoitotyön taito on alisteinen hoitoetiikalle ja on sinänsä moraalinen taito.627
Terveyden tavoite legitimoi toiminnan628. Hoitamisen käytännöllinen taito (practical
knowledge) on siis moraalisia ratkaisuja ja tekoja, jotka edellyttävät hoitajalta eettistä
valmiutta, tietoa ja ymmärrystä. Kun tavoitteena on toisen hyvä ja perusteena
käytännöllinen tieto, se johtaa oikeaan toimintaan, jolla on täten myös kauneutta tavoitteleva ulottuvuus.629 Voidaan sanoa, että kauneuden, esteettisyyden tavoitteleminen
hoitamisessa on hyvää, eettistä.
Ilman eettistä viisautta ja tietoa hoitajalta puuttuvat edellytykset hoitamisen sekä
käytännöllisten että moraalisten taitojen ja näihin liitettävien tietojen hallitsemiseen.
Tällaisessa tilanteessa hoitaja on hoitotyön tekijä, suorittaja, joka toteuttaa epäitsenäisesti
annettua tehtävää. Hän voi toimia ulkonaisesti täysin oikein ja oikeudenmukaisesti,
”Ethics of justice” -periaatteita noudattaen, mutta toiminnassa painotus ei olekaan ihmisen olemuksessa. Toiminnan intressi juontuu jostakin muualta kuin potilaan hyvästä, ja
kunnioittaminen kohdistuu johonkin muuhun kuin potilaan olemukseen. Toiminta ja
velvollisuus voivat perustua esimerkiksi potilaan laillisiin oikeuksiin tai annettuun tehtävään. Toiminnan motiivina voi olla esimerkiksi se, että tehtävää tai velvollisuutta ei
uskalleta jättää tekemättä.
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Blondeau 2002, 252.
Blondeau 2002, 252, 254,
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Fitzgerald & Hooft 2000, 491. Whelton 2002b, 193, toteaa: ”Nursing is also ethical practice, or art, and
legislative for health”.
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Blondeau (2002, 254) toteaa: “Practical knowledge serves a right practice but because the right practice is
concerned with the good for human beings, there is an ethical as well as artistic dimension”.
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Käytännöllinen tieto sisältää tietoa auttamismenetelmistä630 ja universaalista tiedosta,
johon katsotaan kuuluvan muun muassa luonnontieteen lait ja ihmisen käyttäytymisen
psykologia. Oleellista on, että nämä tiedot, taidot ja niiden hyväksikäyttäminen palautuvat potilaan hyväksi, hänen hyvänsä saavuttamiseen ja että ne näkyvät hoitajan toiminnassa.631 Hoitaja voi käyttää käytännöllistä tietoa myös potilaan vahingoittamiseen. Siinä
tapauksessa hän ei hoida, vaan lyö laimin, käyttää väärin, heikentää, kiristää, manipuloi,
vahingoittaa tai jopa syyllistyy kuoleman tuottamukseen.
Hoitotyössä moraalisella tiedolla on erityinen merkitys. Potilas on usein eksistentiaalisen kriisin, heikon fyysisen kunnon sekä hoitotyön organisaation luonteen vuoksi
heikommassa asemassa toisiin ihmisiin nähden. Tätä kuvataan muun muassa useissa
suomalaisissa vanhustutkimuksissa, jotka ovat perehtyneet vanhusten olosuhteisiin sekä
heidän ja hoitohenkilökunnan välisiin suhteisiin.632 Vanhusten hoitotyöhön kohdistuneet
tutkimukset antavat arvokasta tietoa muun muassa heidän ja omaisten selviytymisen ja
pärjäämisen kokemuksista sekä kotona että laitoshoidossa. Niissä on pohdittu vanhusten
hoitoon kohdistuneita odotuksia, hoitohenkilökunnan kohtelemisen, kaltoinkohtelemisen
ja koskettamisen vaikutuksista heihin sekä myös hoitotyöntekijöiden toteuttamaa dokumentointia ja opiskelijoiden vähäistä kiinnostusta vanhusten hoitotyötä kohtaan.
Modernin hoitotyön alkuvaiheen aineistossa tulee hyvin esiin hoitotyön käytännöllinen luonne. Sairashoitotyötä kuvattiin luonteeltaan käytännölliseksi, ja sitä oppi parhaiten
vain ”sairassaleissa”633, joissa ”maalaisjärki”634 oli oivallinen apu. Sairaanhoitajattarilta
vaadittiin työssään käytännöllistä ja valistunutta järkeä635 eli taitoa ratkaista eteentulevia
käytännöllisiä ongelmia sekä kykyä toimia itsenäisesti. Mitä enemmän hoitajatar oli
tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa, sitä paremmaksi muotoutui hänen ihmistuntemuksensa ja taito toimia heidän kanssaan. Perry korosti jokaisessa potilaan kohtaamisen
tilanteessa myös terveen järjen merkitystä, jota itsenäisesti toimiva hoitaja käyttää ja
hyödyntää. 636
Tieto ympäristöstä ja niistä olosuhteista, mistä potilas tulee, auttaa hoitajaa hahmottamaan hoitamisen kokonaisuutta. Potilas ei ole kuka tahansa ihminen, joka on hakeutunut
hoitoon, vaan hän on erityinen yksilö, jonka elämän historia ja tavat ovat läsnä siinä tilanteessa. Ympäristön ja lähtökohtien tunteminen auttaa Voipion mukaan hoitajaa näkemään
potilaan ”osana kokonaisuudesta, kodin ja yhteiskunnan jäsenenä”637. Näin ei toteutunut
Cortiksen & Kendrickin tutkimuksessa, jossa tutkimuksen kohteena olivat pakistanilais630

Hoitotyön auttamismenetelmiä ovat mm. potilaan hengittämisessä avustaminen (esim. ambuttaminen, nielun
imeminen, nielutuubin asettaminen), nestetasapainon ja riittävän ravitsemuksen turvaaminen (iv-nesteytys,
NML-letkun asettaminen jne.), erittämisestä huolehtiminen (esim. katetrointi). Esim. Iivanainen et al. 2001,
161, 197, 251, 305, 349. Esimerkiksi mielenterveystyön auttamismenetelmiä ovat Kokon (2004) tutkimuksen
mukaan keskustelut, lääkehoito ja tieto.
631
Blondeau 2002, 254. ”This ´doing´ is practical knowledge, knowledge that is ´manifested in the action´”.
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Esimerkiksi Nores 1993; Routasalo & Isola 1998; Rissanen 1999; Backman 2001; Isola et al. 2003; Voutilainen et al. 2004.
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Esim. Nightingale 1938, 31.
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Useimmat teoreetikot viittaavat maalaisjärjen käyttöön, esim. Pohjola, Kurvinen, Nightingale ja
Mannerheim. Tutkija on tulkinnut sen tarkoittavan aistihavaintojen ja teoreettisen tiedon yhteensovittamista,
empiirisen ja intuitiivisen tiedon hyväksikäyttämistä.
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Kurvisen aineistosta voitiin osoittaa ”valistunut järki” -käsite sairashoitotyön aatteeksi.
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Perry 2004, passim.
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Voipio 1936, 106.
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ten potilaiden hoitamisen odotukset ja kokemukset englantilaisessa sairaalassa.638 Hoitajien pakistanilaisen kulttuurin heikko tuntemus ja sen huomiotta jättäminen aiheutti
ristiriitaa potilaiden ja hoitajien välillä. Heidän käsityksensä hoitamisen tavoitteista ja
tehtävistä erosivat toisistaan. Potilaat toivoivat, että hoitajat huomioisivat ja kuuntelisivat
heitä sekä odottivat, että hoitajat kykenisivät kommunikoimaan ja osoittamaan empatiaa.
Hoitajien toiminnan lisäksi sairaala ympäristönä ei edistänyt potilaiden ja hoitajien välistä
terapeuttista suhdetta.639
Hoitajan suhtautuminen potilaaseen ja käyttäytyminen potilaalle kuuluvassa
henkilökohtaisessa tilassa, jota esimerkiksi keho, sänky tai potilashuone ovat, kuvaa
hänen taitoaan ymmärtää ja soveltaa eettistä tietoa. Rosqvistin640 tutkimuksen mukaan
sillä, miten hoitaja otti huomioon potilaan ja tämän kehon, oli vaikutusta potilaan mielialan ja itsemääräämisoikeuden kokemuksiin. Hoitajan kylmät kädet, kova puheääni,
tuijottava katse, tupakalle tai hajusteille haiseminen tai luvatta koskeminen koettiin epämiellyttäväksi ja loukkaavaksi. Samalla tavalla Nightingale kiinnitti huomiota ”pikku
seikkoihin”641, jotka saattavat ärsyttää ja väsyttää ennestään sairauden uuvuttamaa potilasta.
Noreksen tutkimuksessa tuli esiin vanhusten olemassaolokokemuksiin vaikuttavia
tekijöitä, jotka liittyivät arkielämän sisältöön, vuorovaikutukseen ja elämän kokemiseen
tarkoitukselliseksi. Fyysisistä tekijöistä esimerkiksi hoitotoimenpiteisiin liittyvä kärsimys, kuten hoitajan kovat otteet, ja emotionaalisista tekijöistä vanhuksen tunne siitä, että
vähätellään, lisäsivät vanhusten henkistä ”murtumista”. Turvattomuutta lisäsivät huono
kohtelu ja kokemus siitä, ettei voi puuttua ympäristöönsä.642 Hoitajan toiminta vaikuttaa
potilaan inhimillisen arvokkuuden tunteeseen, itsemääräämiseen ja jopa tervehtymiseen
sekä hyvän olon kokemuksiin.
Sairaalat, terveyskeskukset, hoitolaitokset, hoivakodit ja mielenterveysyksiköt ovat
niitä terveydenhuollon organisaatioita ja ympäristöjä, joissa hoitotyötä ja hoitamista
yleensä tapahtuu. Myös potilaan tai asiakkaan koti liitetään joissakin tapauksissa hoitotyön ympäristöön. Ammatillista hoitamista tapahtuu myös sosiaalihuollon alaisuudessa
toimivissa organisaatioissa, kuten perhekodeissa, päiväkodeissa, palveluasunnoissa,
sosiaalivirastoissa, päihde- ja mielenterveyden avohuollon yksiköissä, turva- ja lastenkodeissa. Ympäristö vaikuttaa osaltaan siihen, millaisia merkityksiä hoitamiselle annetaan
ja kuinka ne tiedostetaan sekä siihen, millainen tieto on merkittävää ja millaiset toiminnan tavat valitaan. Ympäristö voi vaikuttaa esimerkiksi potilaan häpeän tunteen
käsittelemisen tapaan643, selviytymiseen ja kuntoutumiseen644 ja hyvän hoidon kokemuksiin645 sekä hoitajien toisia kohtaan tuntemaan kateuden ilmenemiseen646.
638

Cortis & Kendrick 2003, 82.
Ibid.
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Rosqvist 2003. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata potilaiden kokemuksia henkilökohtaisesta tilasta,
siihen vaikuttavista tekijöistä ja sen säätelystä. Potilaat viestivät sekä verbaalisesti että nonverbaalisesti omaa
tilaansa hoitajille, esimerkiksi sanoilla, asennolla ja väliverhoilla. Mikäli hoitaja ei huomioinut tätä, se aiheutti
potilaissa inhimillisen arvokkuuden menettämistä.
641
Näistä hän mainitsi mm. kopisevat kengät, äänekkään kuiskuttelun potilaan asioista, ikkunoiden ja ovien
aiheuttaman vedon, avaimien kilistelemisen, teen läikyttämisen potilaan rinnuksille, ovien paukuttamisen jne.
1938.
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Nores 1993, esim. 36–37,
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Vuokila-Oikkonen (2002) kuvaa tutkimuksessaan psykiatrisessa yhteistyöneuvottelussa rakentuvia potilaiden
ja heidän omaistensa kertomuksia, joista ensimmäisenä hahmottui ”kertomaton kertomus” eli häpeä. Toiseksi
639
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Tutkimuksessaan potilaan ja hoitajan vuorovaikutuksesta kirurgisilla ja sisätautiosastoilla Mattila määritteli vuorovaikutuksen ympäristöksi hoitotyön kulttuurin, ihmissuhdeympäristön ja fyysisen ympäristön.647 Hoitotyön kulttuuri ilmentää siinä vallitsevia
arvoja ja toimintatapoja. Hoitotyön kulttuuriseen ympäristöön voi liittyä tiedostamattomia tekijöitä, hiljaista ja näkymätöntä tietoa, mihin Hunt648 viittaa pääkirjoituksessaan.
Tieto voi olla peittynyttä ja käsitteet epämääräisiä ja vihjailevia, jolloin ulkopuolisen on
vaikea hahmottaa ja ymmärtää sitä.
Hoitamisen käytännöllinen taito on sidoksissa hoitajan taitoihin kohdata potilas.
Blondeau puhuu hoitajan harkitsevasta käytöksestä ja nimeää sen hoitamisen oleelliseksi
osatekijäksi, älylliseksi hyveeksi, joka auttaa tätä arvioimaan, arvottamaan ja reagoimaan
tiettyihin tilanteisiin ja tekemään oikeita ratkaisuja.649 Harkitsevuus tuli esiin myös
Nurmelan tutkimuksessa, missä hän määritteli intuition kliinisen käsitteen. Tämän
luokituksen mukaan hoitajat toimivat harkitsevasti, tarkkailivat alinomaa käsitystään
siitä, mitkä havainnot ja tiedot potilaan tilassa ja ympäristössä olivat olennaisia ja mistä
käsitys olennaisesta rakentui. He joutuivat pohtimaan ja ottamaan kantaa intuitioon
perustuvan työskentelytavan luotettavuuteen, vastuuseen ja merkitykseen. Intuitiota ohjaava sisäinen tunne viittasi velvollisuuteen varmistaa hoidon laatu. Kiinnostus toista
ihmistä kohtaan lisääntyi samoin kuin kyky tunnistaa omat rajansa ja mahdollisuutensa.
He tarkkailivat kriittisesti toimintaansa ja kehittivät sitä ymmärryksensä mukaisesti.650
Käytännölliset taidot, käytännöllinen järki ja harkitsevaisuus ovat hoitotyössä ratkaisevassa asemassa. Ne hyödyttävät potilasta. Ne tuottavat hänen elämäänsä ja terveyden
tilaansa hyviä asioita sekä kohentavat ja helpottavat hänen vointiaan. Tästä näkökulmasta
käytännöllinen taito on eettinen taito, joka ohjaa moraalisesti oikeisiin valintoihin ja
muotoutui ”aktiivinen ja passiivinen osallistuja” ja kolmanneksi ”jaettu rytminen yhteistyö” -kertomus. Potilaan
tuntema häpeän tunne sivuutettiin yhteistyöneuvotteluissa.
644
Purola (2000) muodosti tutkimuksessaan kotona asuvista aivoverenkiertohäiriöpotilaista kuusi
selviytymistyyppiä, joita olivat joustava selviytyjä, realistinen sopeutuja, menetysten muistelija, työn tavoittelija, sairauden kieltäjä ja vaivojensa vanki sekä omaisista viisi selviytymistyyppiä: uudelleen orientoitunut,
luottavainen, pakenija, sinnittelijä ja luovuttaja. Sekä omaishoitajan että potilaan selviytyminen olivat yhteydessä toisiinsa.
645
Esimerkiksi Kokon (2004) tutkimuksessa hyvän mielenterveystyön kriteereiksi potilaat ja omaiset asettivat
kaksi kategoriaa, ammattitaitoiset työntekijät auttavat ja yhdessä toimiminen auttaa. Yhdessä toimiminen
muiden mielenterveyspotilaiden kanssa ja kokemuksien jakaminen esimerkiksi retkillä ja erityisissä kokoontumispaikoissa antoivat positiivisia kokemuksia. Myös työntekijöiden asenne, mielenterveyspotilaiden ihmisenä
pitäminen ja asioiden hallitseminen olivat merkittäviä työntekijöille asetettuja kriteereitä.
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Heikkinen (2003) tutki terveysalan käytännössä ja koulutuksessa ilmenevää kateutta ja kehitti sen pohjalta
mallin kateudesta. Kateus saattoi kohdistua toisen parempaan palkkaan tai toiseen työntekijään, jonka koettiin
olevan esimiehen suojatti. Tämän lisäksi toisen työntekijän ominaisuuksia kadehdittiin, kuten älykkyyttä, pitkää
työkokemusta, taitavuutta, kiitoksen saamista työstä, nuoruutta ja kauneutta. Esimerkiksi 60–62.
647
Mattila 2001, 87. Hän laati tutkimuksessaan potilaan ja hoitajan välistä vuorovaikutusta kuvaavan käsitejärjestelmän. Sitä kuvattiin seitsemän kategorian avulla: kohtaamisen myönteisyys ja turvallisuus, aloitteellisuus ja
luottamus yhteistyössä, potilaan ja hoitajan läheisyys, välittämisen kokeminen, vahvistuminen, tunnekokemuksen jakaminen ja vuorovaikutuksen ympäristö.
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Hunt 2004a, 108–109. Esimerkkitapauksen osastonhoitaja osoitti vastavalmistuneelle hoitajalle tämän ”oman
paikan ja tietämättömyyden” ohittamalla hänen esittämät ”häiritsevät” ja ”naiivit” kysymykset käytöksellään,
sanoillaan, äänenpainollaan ja epämääräisiä käsitteitä käyttämällä. Määrittelemättömiä käsitteitä olivat ”normaali tilanne”, ”hoitamisen tahti”, ”asioiden vakavuuden taso” ja ”toiminnan rajojen merkitseminen”.
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Blondeau 2002, 256.
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Nurmela 2002, 72–73.
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tekoihin. Siinä yhdistyvät mielekkäästi hoitamisen filosofia, teoria ja etiikka hoitamisen
käytäntöön.651
Edellä tapahtuneessa hoitamisen ontologisessa tarkastelussa voidaan hahmotella sen
kolmas ennakkoehto ja olettamus: c) hoitamisen tiedon luonne on erityinen, yksityinen ja
praktinen. Hoitamisen etiikkaa ja moraalia tarkastelevan tiedon luonne on erityistä ja
yksityistä kahdessakin mielessä. Ensinnäkin hoitamisen tapahtumaan liittyvän kontekstin
ja toiseksi ihmisen olemukselle annettujen merkityksien vuoksi. Hoitamisen toimintaan ja
ympäristöön liittyvä tieto on praktista.

4.2.3 Hoitamisen merkitys
Ulkonaisesti ajateltuna hoitaminen on toimintaa, joka näkyy hoitajan suorittamina liikkeinä, toisin sanoen auttamismenetelmien toteuttamisena. Tietyssä ympäristössä, kulttuurissa ja elämäntilanteessa praktinen toiminta saa tietynlaisia arvoja ja merkityksiä. Hoitajan toiminta ei ala tyhjästä eikä se ole irrallisia ja näkyviä liikesarjoja, vaan siihen liittyy
aina tulkintaa siitä, miten sitä toteutetaan ja milloin se tuottaa hyvää tai on itsessään hyvää. Merkittäväksi tiedoksi osoittautuvat hoitajan kokemus itsestään ja elämästään, hoitotyön historian ymmärtäminen ja tapahtumien kontekstin hahmottaminen, voidaan sanoa,
että ymmärtäminen kokonaisuudessaan. Heidegger käyttää tästä käsitettä faktisuus652,
joka määrittyy kokemuksessa itsessään konkreettisesti. Kupiainen liittää siihen ajallisen,
satunnaisen, individuaalisen, konkreettisen, ainutlaatuisen ja intuitiivisen luonteen piirteet. Hän toteaa, että ”se, mikä meille on jo kaikessa kokemuksessa annettu, on
historiallinen merkityksellisyys ja elämä itsessään on tämän merkityksellisyyden ehto”653.
Hoitotyölle voidaan osoittaa hoitotieteellisissä tutkimuksissa useita tehtäviä. Yhteistä
näissä määritelmissä on se, että hoitotyön katsotaan olevan potilasta palvelevaa, hänen
terveyttään ja hyvinvointiaan edistävää, tasa-arvoista, oikeudenmukaista, laillisesti ja
periaatteiden kautta täsmällisesti osoitettavissa ja arvioitavissa olevaa sekä organisoitua,
taloudellista, vaikuttavaa, tavoitteellista ja tehokasta. Hoitotyön merkitystä, hyötyä ja
laatua voidaan arvioida näiden kuvausten ja kriteereiden perusteella.
Hoitotyötä perustellaan usein hoitotyön ulkopuolelta tulevien yleisesti hyväksyttyjen
liberaalisten periaatteiden, ohjeiden, sääntöjen ja lakien näkökulmasta. Esimerkiksi
ihmisoikeuksien julistus sisältää jokaisen oikeuden elintasoon, joka turvaa terveyden ja
hyvinvoinnin ja lääkintähuollon, joita terveydenhuollon palveluilla tarjotaan.654 Suomessa
Suomen perustuslaki655, Laki potilaan asemasta ja oikeuksista656 sekä Laki
terveydenhuollon ammattilaisista657 ohjaavat hoitotyön sisältöä ja tavoitteita.

651

Verrattavissa Tarlierin (2004) tutkimuksen johtopäätöksiin.
Heidegger 2000, § 12, 82.
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Kupiainen 2005, 89.
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Esimerkiksi Kalkas & Sarvimäki 2002, 188–191.
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Suomen laki 731/1999, 19 §.
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Suomen laki 785/1992, 3 §; Lisäksi Kalkas & Sarvimäki 2002, 209–213.
657
Suomen laki 559/1994. Lisäksi Kalkas & Sarvimäki 2002, 192–203.
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Sairaanhoitajan eettiset ohjeet ilmaisevat, mitä velvollisuuksia sairaanhoitajan työhön
liittyy, mistä ja kenelle hän on työstään vastuussa. Hoitotyön legitimiteetin ja profession
tunnustamisen vuoksi edellä mainitut perustelujen lähteet ovat välttämättömiä. Niitäkin
tarvitaan, jotta ihmisen hyvän vähimmät vaatimukset saavutettaisiin. Teoriassa niiden
vaatimusten täyttyminen pitäisi olla itsestään selvää, mutta käytännössä ei useinkaan näin
ole.
Hoitotyön erityinen konteksti, joka sisältää legitimiteetin, professionaalisuuden ja
julkisuuden, luo toiminnalliset kehykset hoitamisen toteutumiselle.
Tässä on syytä vielä lyhyesti tarkentaa hoitotyön ja hoitamisen käsitteiden keskeisiä
eroja ja merkityksiä.659 Hoitotyö on ammatillista ja ammatin lisenssoimaa hoitamista, jota
säädellään ulkoapäin. Ulkopäin tuleva ohjaus ja säätely ovat hoitotyön kontekstin ominaisuuksia, ja ilman niitä ammatillinen hoitaminen olisi mahdotonta ja määriteltäisiin lähinnä luonnolliseksi hoitamiseksi. Konteksti on näitä käsitteitä, luonnollista ja ammatillista hoitamista, oleellinen erottava tekijä. Hoitotyön ammatissa tapahtuvasta hoitamisesta
käytetään tässä tutkimuksessa pelkästään käsitettä hoitaminen. Hoitaminen hoitotyössä
merkitsee eettisyyttä. Ilman hoitamista hoitotyö olisi pelkästään tehtävien ja velvollisuuksien suorittamista epäitsenäisesti. Hoitaminen vaatii viime kädessä hoitajalta eettistä ja
tietoista sitoutumista.
Hoitotieteen tutkimuksissa esiintyy kahdenlaista tulkintatapaa, joiden näkökulmasta
eettisiä kysymyksiä voidaan ratkaista. Niiden mukaan hoitamista voidaan perustella
hoitajan ja potilaan oikeuksista (ethics of justice) tai ihmisyyden olemuksesta käsin (ethics of care). Edellisessä painotetaan professionaalisuuden ja oikeudenmukaisuuden
merkitystä, kun taas jälkimmäisessä nostetaan etualalle ihmisen humaani olemus. Toisen
lähestymistavan sulkeminen pois tai liika painottaminen johtaa epätasapainoiseen
tilanteeseen. Tässä tutkimuksessa tunnustetaan molempien lähestymistapojen
välttämättömyys, vaikkakin pääasiallinen kiinnostus kohdistuukin jälkimmäisen, hoitamisen humaanin olemuksen perustelemiseen. Lähtökohtana on siis potilaan välitön hyvä ja
oikea. Oikeudellisessa lähestymistavassa sen sijaan saavutetaan potilaan hyvä vasta
välillisesti.
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kokonaisuudessaan määritellä ja perustella
hoitamisen merkitystä ihmisen humaanista olemuksesta käsin. Silloin on keskeistä kysyä,
mitä hoitaminen merkitsee hoitajalle ja potilaalle, painotuksen siirtyessä erityisesti viimeksi mainittuun. Ethics of justice -periaatetta noudatettaessa kysytään, mikä on hoitamisen merkitys oikeuksien toteutumisen kannalta? Toteutuvatko potilaan oikeudet? Se
näkökulma, jossa hoitotyön merkitys nähdään suhteessa ympäristöön ja yhteiskuntaan,
kuten kansantaloudellisena hyötynä, suljetaan myös tässä pois. Kun hoitamisen tarkastelu
fokusoituu ihmisiin ja heidän toimintaansa, merkityksen katsotaan rakentuvan ihmisen ja
ihmisyyden olemukseen, erityiseen tilanteeseen ja aikaan: tämä ihminen tässä ja nyt,
tämä tilanne tässä ja nyt, tämä hetki tässä ja nyt.
Hoitotyö on merkityksellistä yksittäisen ihmisen ja ihmiskunnan yleisen terveyden ja
hyvinvoinnin edistämisen sekä ylläpitämisen vuoksi. Esimerkiksi terveydentila perustelee
658
Kansainväliset ICN:n julkaisemat Sairaanhoitajien eettiset ohjeet esim. Murphy & Hunter 1983, 261–262;
Kalkas & Sarvimäki 2002, 204. Suomen sairaanhoitajaliiton julkaisemat Sairaanhoitajan eettiset ohjeet Kalkas
& Sarvimäki 2002, 205–206.
659
Käsitelty tarkemmin luvussa 2.1.2.
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ihmisen kokemaa hyvinvointia ja hoidon laatua, mutta ei suinkaan ole ainoa sitä selittävä
tekijä. Hoitotyö saa oikeutuksensa siitä, että sen avulla ehkäistään sairauksia ja lievitetään
kärsimyksiä. Edellä mainitut tekijät, terveyden edistäminen ja ylläpitäminen sekä sairauksien ehkäiseminen ja kärsimysten lievittäminen, ovat suoraan ICN:n laatimista eettisistä
ohjeista sairaanhoitajille.660 Ne eivät kuitenkaan riitä perustelemaan hoitamisen lähtökohtia. Ne jättävät liian paljon jälkeensä ratkaisemattomia kysymyksiä, jotka liittyvät
hoitamisen keskeisiin elementteihin, potilaaseen, hoitajaan, tilanteeseen ja hetkeen tässä
ja nyt. Hoitamisen käytännön eettiset kysymykset ovat paljon monimutkaisempia.
Hoitamisen tapahtumassa tehtyjä valintoja ja ratkaisuja ei voi perustella pelkästään ohjeilla tai säännöksillä. Fenomenologinen kysyminen auttaa hahmottamaan ongelmia toisesta näkökulmasta: ratkaisijan ja valitsijan sekä annettujen merkityksien näkökulmasta.
Inhimillinen elämä ei jäsenny loogisesti etenevien tapahtumien ja seurauksien ketjuina. Watson ja Eriksson ovat oivaltaneet tämän ja herätelleet hoitotyöntekijöitä ja tutkijoita kysymään hoitotyön todellisen merkityksen perään hoitamisen inhimillisyyttä ja
potilaslähtöisyyttä painottavilla hoitotyön teorioillaan. Fenomenologisuus tarkoittaa
heille katseen kääntämistä hoitamisen ytimeen, hoitamiseen itseensä sekä potilaaseen.
Filosofisen tutkimuksen avulla voidaan selvittää niitä esikuvia, joihin vallitsevat käsitykset tieteellisyydestä ja totuudesta todellisuudessa perustuvat.661 Erityisesti Eriksson on
vaatinut hoitotieteen tutkijoita etsimään ja luomaan tietoperustaa, mikä ei olisi lainattua,
vaan itsenäistä ja omasta kontekstista käsin muodostettua.662
Jos esimerkiksi hoitaja vetoaa eettisiin ohjeisiin toteamalla, että hoidan potilasta,
koska ohjeessa velvoitetaan hoitaja edistämään ja ylläpitämään terveyttä. Tai lakiin vedoten hän toteaa, että potilaalla on oikeus terveyden- ja sairaudenhoitoon ja minun tehtäväni
hoitajana on tarjota ammattini pätevyyttä vastaavaa hoitoa hänelle. Silloin, kuten jo aikaisemmin todettiin, toiminnan perustana ei ole potilas itse, mikä taas on eettisyyteen
perustuvan hoitamisen lähtökohtana, vaan lakien ja ohjeiden noudattaminen. Siinä
tapauksessa hoitotyö voitaisiin helposti ohjelmoida tietokoneen suoritettavaksi, joka
suoriutuisi tehtävistä yhtä lailla, luotettavasti, täsmällisesti ja virheettömästi. Sen sijaan
hoitamisen lähestymistavasta katsottuna hoitajan tulee pohtia hoitamisen merkitystä omakohtaisesti, nähdä jokaisessa potilaan kohtaamisen tilanteessa ainutlaatuisia piirteitä ja
perustella toimintaansa tästä näkökulmasta. Omakohtaisuus tarkoittaa välitöntä vastuun
ottamista. Airaksinen huomauttaa, että professioihin liittyy vaaroja. Niiden muuttuminen
välineelliseksi johtaa siihen, että päätöksenteosta puuttuu välitön vastuunottaminen.663
Hoitaja vetäytyy ratkaisuissa vastuustaan ohjeiden ja säädösten taakse.
Puolimatka & Airaksinen toteavat, että merkitysten täytyy olla ymmärrettävissä ja
kommunikoitavissa, koska niiden ei ajatella olevan jotain täysin yksityistä. Toisin sanoen
ne tulee pystyä määrittelemään ja ilmaisemaan, kokemukset niistä tulee voida jakaa,
niistä tulee voida keskustella, väitellä ja olla eri mieltä. Niiden olennaisina viitekohtina
ovat arvot.
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Inhimillisessä kommunikaatioavaruudessa elämä saa merkityksensä sen suhteen
kautta, mikä sillä on arvoihin.664
Hoitamisen merkitys voidaan ensinnäkin kuvata lyhyesti olevan toisen ihmisen hyvän ja
oikean, hyvinvoinnin, terveyden, tasapainon ja hyvän olon tavoittelemisessa ja
saavuttamisessa. Toiminta määräytyy toisen ihmisen hyvän arvojen mukaan. Toinen
ihminen eli potilas on tavoitteen lopullinen päämäärä. 665
Toiseksi holistisuuden käsite kuvaa hoitamisen merkitystä, kun sitä perustellaan toisen
ihmisen vuoksi -periaatteella. Kokonaisvaltaisuuteen eli holistisuuteen liittyy ajatus, että
jokaisen ihmisen elämä kietoutuu jollakin tavoin toisten ihmisten elämään. Asenne elämään ja sille annetut arvot heijastuvat toisten omaksumiin asenteisiin ja arvoihin.
Käsitykset elämän jatkuvuudesta, syntymästä ja kuolemasta ovat lopulta yhteisiä. Kyky ja
herkkyys aistia, havaita ja ymmärtää elämän eri tilanteita, ovat oleellisia piirteitä hoitamisen merkityksen ymmärtämisessä.666
Kolmanneksi hoitamisen merkitystä voidaan arvioida siitä lähtökohdasta, että sillä vaikutetaan toiseen ihmiseen. Esimerkiksi Pask kuvasi tutkimuksessaan hoitajien kokemuksia hoitamisesta ja osoitti, että hoitajat kokivat tekevänsä toiselle ihmiselle jotain erityistä, jolla oli vaikutusta tämän hyvinvointiin.667 Hoitajat tekivät havainnon, että potilaat
kokivat tulleensa autetuksi, heidän vointinsa koheni, heille tuli hyvä mieli hoitamisen
jälkeen ja heidän selviämisen tunteensa vahvistuivat. Jo aikaisemmin esitetyissä hoitotieteen tutkimuksissa on mainintoja potilaiden kokemuksista hoitamisen erilaisista vaikutuksista. Ne joko heikensivät tai vahvistivat heidän oloaan, toivoaan, selviytymistään ja
kuntoutumistaan.
Modernin hoitotyön varhaisvaiheessa korostettiin sen yhteiskunnallisen hyödyn merkitytä. Nopeasti kehittynyt teollisuus, epähygieenisen ympäristön levittämät kulkutaudit ja
tavallisen kansan tietämättömyys loivat yhteiskunnallisia, poliittisia ja sivistyksellisiä
haasteita. Työväkeen kuuluvilla ja keskiluokkaisilla naimattomilla naisilla ei ollut elättäjiä muuttuneen perhekulttuurin olosuhteiden vuoksi. He kouluttautuivat sairaanhoitajattariksi. Heistä yhteiskunta sai nöyrän ja lähes ilmaisen työvoiman, joka ei rasittanut lääkäreitä turhilla kysymyksillä, kuten Chinn & Kramer ilmaisevat asian.668 Huolimatta ympäristön sairashoitotyölle asettamista hyötyarvoista hoitajattaret itse pitivät tärkeänä työn
kutsumukseen ja naiseuteen liitettävää luonnetta.
Hoitamisen merkitystä on tarkasteltu tässä tutkimuksessa sen fenomenologisessa mielessä. Sillä viitataan siihen tietoperustaan, joka saadaan, kun katse ja mielenkiinto
kohdistetaan asioihin itseensä eli potilaaseen, hoitamisen ytimeen sekä ymmärtämisen ja
tulkitsemisen mahdollisuuteen. Nämä kuuluvat hoitotieteen olemista ohjaaviin
peruskäsitteisiin. Silloin tarkasteltavaksi tulevat hoitamisen ontologiaan eli hoitotieteen
filosofiaan liittyvät kysymykset. Kiinnostuksen kohteena ovat samoin hoitamisen ilmiön
tulkitsemisen ja ymmärtämisen mahdollisuutta, ihmisen olemusta, hoitamisen etiikkaa ja
tietoperustaa käsittelevät kysymykset.
664
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4.2.4 Yhteenveto
Hoitamisen olemuksen määrittäminen edellyttää sen lähtökohtien seikkaperäistä tarkastelua ja perustelemista. Vasta tämän jälkeen voidaan todeta, onko sen määrittäminen
yleensä mahdollista ja miten se mahdollistuu. Edellisissä kappaleissa on keskitytty
nimenomaan hoitamisen olemuksen määrittämisen perusteiden etsimiseen ja esittämiseen. Lopputuloksena on ymmärtämisen polun kuvaaminen ja hoitamisen tulkinnan filosofisten perusolettamusten asettaminen, jotka esitettiin kuviossa 3. Lisäksi on kyetty luomaan teoreettisen katsauksen perusteella hoitamisen ennakkoehtoja määrittelevät perusolettamukset, jotka esitettiin luvuissa 4.2.1 ja 4.2.2.3 ja vielä yhteenvetona kuviossa 4.
Hoitamisen olemusta määriteltäessä on tässä ensinnäkin palattu hoitamisen ilmenemiseen olevana. Millainen on siis hoitamisen näyttäytyvä eli olevan luonne? Hoitamisen
olevaan on päästy kiinni historiallisen aineiston avulla. Toiseksi on tarkasteltu ihmisyyden olemusta ja eksistentiaalista kriisiä filosofisen kirjallisuuden perusteella. Lisäksi
hoitamista tarkastellessa on täytynyt pohtia moraalifilosofian eli teoreettisen etiikan asemaa suhteessa hoitamisen etiikkaan.
Hoitamisen ilmiön olevan luonteen, ihmisyyden ja etiikan olemusten pohtimisen
johtopäätöksenä esitetään hoitamista ilmaisevat ennakkoehdot. Niitä kuvaavat hoitamisen
eettisyys, hoitamisen tiedon luonne sekä hoitamiselle annetut merkitykset. Kuviot 3 ja 4
ovat yhteydessä toisiinsa: mihin kuvio 3 päättyy, siitä alkaa kuvio 4.
Hoitamisen ontologisessa hahmotelmassa on saavutettu edellisten viitteiden ja perustelujen pohjalta tämän tutkimuksen hoitamisen ennakkoehtoja kuvaavat olettamukset: a)
toinen ihminen, potilas, on hoitamisen kiinnostuksen kohde, b) hoitamisen funktio perustuu toisen ihmisen, potilaan, hyvään ja oikeaan, tämän ihmisen vuoksi, c) hoitamisen
tiedon luonne on erityinen, yksityinen ja praktinen. Tämän jälkeen voidaan siirtyä
varsinaisiin johtopäätöksiin eli hoitamisen olemuksen kuvaamiseen sekä niistä johdettujen väittämien ja niitä perustelevien teesien esittämiseen.
Hoitamisen tulkinnan filosofiset
perusoletta mukset (kuviossa 3)

Hoitamisen ennakkoehtoja
perustelevat tekijät (kuviossa 3)

a) toinen ihminen, potilas, on hoitamisen kiinnostuksen kohde
b) hoitamisen funktio perustuu toisen ihmisen, potilaan, hyvään ja oikeaan, tämän
ihmisen tähden ja vuoksi
c) hoitamisen tiedon luonne on erityinen, yksityinen ja praktinen
Kuvio 4. Hoitamista ilmaisevat ennakkoehdot.

5 Osa IV Johtopäätökset
Tutkimustulokset esitän tässä luvussa tiivistetyssä muodossa väittäminä. Olen muodostanut ne sen jälkeen, kun niitä edeltävät totuusehdot on avattu ymmärrettävästi ja niihin
liittyviä keskeisiä käsitteitä kuvattu historiallisen ja teoreettisen aineiston avulla. Luvussa
5.1 esittämäni väittämät kuvaavat hoitamisen olemuksen ominaispiirteitä. Jokaisen
kappaleen alussa väittämistä on johdettu sen sisältöä kuvaavat teesit, jotka aukaisen ja
perustelen tämän jälkeen täsmällisesti. Hoitamista luonnehtivia teoreettisia väittämiä
voidaan pitää hoitamisen teorian alustavina käsitteinä.

5.1 Hoitamisen teoreettiset väittämät
Hoitaminen hoitotyön ilmiönä on käytännöllistä ja ilmenee hoitajan toimintana, josta voi
tehdä empiirisiä havaintoja. Se on olemukseltaan eettistä eli sinänsä hyvää ja johtaa toisen ihmisen hyvän toteutumiseen. Eettisyydellä on siis praktinen ominaisuus. Luonteeltaan inhimillisenä se kuvastaa ihmisen moraalisia arvoja, aikomuksia, valintoja, ratkaisuja ja tekoja, kokonaisuudessaan hänen elämänasennettaan, elämänkatsomustaan ja
olemassaoloaan. Hoitamisen moraalitodellisuuden ja siihen liittyvien ilmiöiden
hahmottamisessa, ymmärtämisessä ja arvioimisessa on fenomenologia keskeisesti mukana. Tiedostamisen asenteena ja ilmiön tarkastelun lähtökohtana se mahdollistaa alustavasti ja heikosti määritellyn hoitamisen käsitteen alkuperän ja idean kysymistä.
Hoitamisen tapahtumassa korostuu mukana olevien ihmisten autenttinen läsnäoleminen. Siinä nykyhetki on merkityksellinen: tämä henkilö ja tilanne, tässä ja nyt. Ihmisen
historiallisuus ja kuuluminen traditioon kuvaavat myös suhdetta aikaan. Tällä tarkoitetaan
sitä, että hoitamisen tapahtumassa ovat yhtäaikaisesti läsnä mennyt ja tulevaisuus, olleena
ja edellä rientävänä ja täyttyvänä. Nyt-hetken ratkaisut sisältävät siten niitä vaihtoehtoja,
joita mennyt nyt tarjoaa ja jotka avautuvat tulevaisuudessa mahdollisuuksina.
Hoitamisen tapahtumassa ihmiset kohtaavat toisensa erityisessä elämäntilanteessa.
Keskeistä siinä on hoitajan asettautuminen hoitamiseen, jossa hänen toimintansa motiivina on potilaan hyvän toteutuminen. Asettautuminen toimimaan toisen ihmisen hyväksi
perustuu vapaaehtoisuuteen ja on ehtona hoitajan autonomisuudelle. Tuolloin hoitaja osaa
hahmottaa hoitamiseen liittyviä reaalisia tosiasioita ja potilaan niille antamia merkityksiä
sen perusteella, että hän kykenee omaksumaan toisen preferenssit. Läsnäoleminen, va-
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paus, asettautuminen, reaalisen maailman hahmottaminen ja toisen preferenssien omaksuminen kuvaavat altruismia hoitamisessa.
Hoitamisen luonteen eettisyys sisältyy välttämättä jokaiseen väittämään, koska se on
hoitamisen luonnollinen ominaisuus. Hoitaminen ei ole mahdollista ilman eettisyyttä.
Eettisyys täydentää heikosti määriteltyä ja alustavasti esitettyä hoitamisen määritelmää.
Se on hoitamisen olemusta ja sen ydintä kuvaava keskeisin piirre. Moraalisuus taas on
yhden hoitamista kuvaavan väittämän ominaisuus, joka tarkoittaa sitä, että hoitamista
voidaan ilmaista moraaliperiaatteina, jotka ohjaavat praktista hoitamisen toimintaa. Näitä
nimettäviä ominaisuuksia ovat esimerkiksi riippumattomuus, erityisyys ja yksityisyys,
praktisuus sekä elämän ja toivon kylläisyys. Hoitaminen on elämää suojelevaa ja ylläpitävää sekä toivoa virittävää, ja se edistää ihmisen terveyttä ja hyvää. Nämä ovat hoitamisen
hyvää luonnehtivia naturalistisia piirteitä eli ne kuvaavat hoitamisen olevaa.
Tässä tutkimuksessa hoitamisen olemusta kuvaavat ominaispiirteet esitetään lyhyesti
väittämien muodossa. Teesit perustelevat ja kuvaavat tarkemmin väittämien sisältöjä ja
merkityksiä.

5.1.1 Hoitaminen on moraalista
Hoitamisen olemusta kuvaava ensimmäinen väittämä sekä sitä luonnehtivat ja perustelevat teesit ilmaistaan tässä tutkimuksessa seuraavasti:
Teesi 1. Hoitamista kuvaavat moraalilausumat ovat normatiivisia eli ne sisältävät
toimintaa ohjaavia moraaliperiaatteita. Niissä ilmaistu hoitamisen funktio on
toisen ihmisen hyvä.
Teesi 2. Joitakin arvoja voidaan nimetä intuitiivisesti hoitamisen hyvän määritelmiksi. Näitä ovat inhimillisyys, arvokkuus, terveys ja hyvinvointi.
Teesi 3. Hoitaminen on asettautumista toisen ihmisen hoitamiseen. Asettautumisen
perustana on vapaus ja autenttinen läsnäolo sekä kyky toisen preferenssien
omaksumiseen. Nämä ominaisuudet yhdessä kuvaavat altruismia hoitamisessa.
Teesi 4. Ihmisen inhimillinen olemus ja kanssakäyminen toisten ihmisten kanssa sisältävät hoitamisen eettisyyden merkityksiä. Hoitaminen on elämää suojelevaa,
ylläpitävää ja rikastavaa sekä toivoa sisältävää.
Teesi 1. Hoitamista kuvaavat moraalilausumat ovat normatiivisia eli ne sisältävät toimintaa ohjaavia moraaliperiaatteita. Niissä ilmaistu hoitamisen funktio on toisen ihmisen
hyvä. Hoitaminen on praktista ja sitä ohjaa naturalistinen käsitys hyvästä. Tavoitteena on
siis onnistunut toiminta, joka on ja tuottaa hyvää toiselle ihmiselle. Hoitamisen reaalinen
maailma eli konteksti on erityislaatuinen ja perustelee sen normatiivista luonnetta.
Ensinnäkin tarkastelun kohteena on hoitaminen, joka toteutuu ammatillisessa hoitotyössä
ja jossa toimijat ovat koulutettuja hoitotyöntekijöitä. Toiseksi yksittäinen ihminen ei
pelkästään määritä siinä esiintyvää hyvää, vaan keskustelu siitä on julkista ja vaikuttaa
moniin ihmisiin. Lisäksi ihminen ei aina kykene toimimaan rationaalisesti tai empaattisesti, vaikka hän tiedostaisikin velvollisuutensa tai tunnistaisi oikean toimintatavan.
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Hoitamisen kontekstin erityislaatuisuus tulee esiin siten, että siinä tapahtuva toiminta
on tietoista, tavoitteellista ja julkista, minkä vuoksi sen tulee olla yleisten
moraaliperiaatteiden mukaista. Niissä ilmenevästä hyvästä on modernin hoitotyön historiassa luotu ja luodaan tänä päivänäkin normatiivisia mittapuita, ohjeistoja, normeja ja
toimintaperiaatteita. Hoitotyössä otetaan jatkuvasti kantaa siihen, mitä potilaan hyvä
merkitsee konkreettisesti. Toisin sanoen hoitamisen hyvälle annetaan naturalistisia
ominaisuuksia. Joskus ne eivät kuitenkaan vastaa potilaan käsitystä hyvästä. Ristiriitoja
esiintyy varsinkin tilanteissa, joissa päätökset kohdistuvat potilaisiin välittömästi. Hoitajalla ja potilaalla – yhtä hyvin kuin terveydenhuollolla ja yhteiskunnalla – voi olla erilainen näkemys siitä, mikä on potilaan hyvä ja miten se savutetaan. Ratkaisuja pyritään
löytämään lain ja asetusten, toimintaperiaatteiden ja aikaisempien kokemusten tai eettisten ohjeiden perusteella. Moraalivalinnat tapahtuvat ammatillisessa kontekstissa pääasiassa tietoisesti, ei spontaanisti, kuten tapahtuu usein luonnollisessa hoitamisessa.
Tässä tutkimuksessa lähdetään kuitenkin siitä, että hoitaminen on myös itsessään hyvää. Hyvää hoitamista pidetään itsessään arvokkaana ja hyvyys on tunnistettavissa usein
intuitiivisesti. Vastaavasti hoitamattomuus on väärin ja aiheuttaa pahaa. Toisin sanoen
hoitaminen on eettistä, ja sillä on moraalisia eli hyvää tuottavia ominaisuuksia. Eettisyys
kuvaa hoitamisen luonnollista ja alkuperäistä olemusta, ja moraaliset ominaisuudet taas
kuvaavat hoitamisen olevan piirteitä.
Voidaan sanoa, että hoitamisen perusolemukseen liittyy deontologinen hyvä teleologisin hyvän seurauksin. Potilaalle valehteleminen ei ole oikein, vaikka se johtaisikin potilaan kannalta paremman vaihtoehdon toteutumiseen. Totuuteen pyrkiminen ja totuus ovat
arvoja sinänsä. Kivuliaan hoidon poisjättäminen kivun vuoksi ei ole oikea ratkaisu,
varsinkaan jos ei varmisteta potilaan tai hänen omaisensa näkemystä asiasta. Kipu ei
sinänsä ole epäeettistä, vaikka sen tahallinen tuottaminen sitä onkin. Potilas voi kuitenkin
valita, kärsiikö hoitoon liittyvät haitat. Kipu ja kärsimys liittyvät läheisesti ihmisen
olemukseen ja johonkin elämän tilanteeseen, ja niiden lievittäminen sekä poistaminen
ovat hoitamisen tavoitteita.
Hoitamisen hyvän periaatteista keskusteleminen ja niiden määrittäminen auttaa hoitajaa ymmärtämään paitsi omaa toimintaansa myös hoitamisen erityislaatuista luonnetta.
Hyvän sisältöä pohditaan jatkossa muidenkin teesien yhteydessä.
Teesi 2. Joitakin arvoja voidaan nimetä intuitiivisesti hoitamisen hyvän määritelmiksi.
Näitä ovat inhimillisyys, arvokkuus, terveys ja hyvinvointi. Hoitamisessa ollaan jatkuvasti
tekemisissä hyvän ja pahan sekä oikean ja väärän kysymysten kanssa. Hoitaminen on
sinänsä hyvää ja johtaa aina hyvään ja oikeaan eli on luonteeltaan eettistä. Mikäli näin ei
tapahdu, ei voida käyttää käsitettä hoitaminen. Silloin puhutaan esimerkiksi
rutiininomaisesta työskentelemisestä, teknisestä suorittamisesta, laiminlyömisestä,
huolimattomasta,
välinpitämättömästä
tai
harkitsemattomasta
toiminnasta,
paternalistisesta kohtelusta, kaltoinkohtelusta, kiusan teosta, tunteettomasta ja kylmästä
toiminnasta, vahingon aiheuttamisesta tai jopa kuoleman tuottamuksesta.
Hoitamisen naturalistisia ominaisuuksia voidaan todentaa empiirisesti ja ne kuvaavat
hoitamisen olevan luonnetta. Hoitamisen oleva ilmenee lokaalisesti, erityisesti ja yksityisesti. Esimerkiksi inhimillisiä tunteita, huolta ja huolenpitoa ilmaistaan eri kulttuureissa
ja eri aikakausina eri tavoin. Silti konkreettinen ja aistein todettava ilmiö liitetään
intuitiivisesti etiikkaan, jossa naturalistinen ilmiö toimii ikään kuin vihjeenä.
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Perimmäiset uskomukset hoitamisen hyvästä tunnistetaan siis intuitiivisesti. Käsitys
hyvästä ei ole vielä täydellinen. Sen selkiyttämiseksi ja täydellistämiseksi tarvitaan tulkitsemisen taitoa, ajattelua, harkintaa, ymmärtämistä ja vielä kykyä ilmaista niitä eli tuoda
ne yhteiseen dialogiin.
Hoitamista kuvaava moraalitodellisuus on objektiivinen. Toisin sanoen hoitamista
ilmaisevat moraalilausumat eivät ilmaise pelkästään lausujan emootioita tai kognitioita,
vaan ne kuuluvat ihmisen yleiseen inhimilliseen olemukseen. Moraalitodellisuudesta
saatava tieto on hahmotettavissa järjen tai intuition välityksellä kuitenkin vasta
subjektiivisen tietoisuuden avulla, fenomenologisesti. Hoitamisen moraalisuuden
tunnistaminen edellyttää siis ajattelun ajattelua, mahdollisuutta ja taitoa tulkita sekä ymmärtää, toisin sanoen subjektiivista tietoisuutta.
On olemassa joitakin intuitiivisesti johdettuja hoitamisen hyvän määritelmiä, jotka
voidaan nimetä arvoiksi ja joita on vaikea kyseenalaistaa. Näitä ovat inhimillisyys, arvokkuus, terveys ja hyvinvointi. Ne sisältyvät sekä toiminnan tapaan että päämäärään.
Hoitamisen hyvän määritelmät, kuten tässä mainitut arvot, toimivat sen normatiivisen
hyvän perustana ja lähtökohtana. Niistä muodostetaan toimintaa ohjaavia moraaliperiaatteita.
Hoitamisen hyvään liittyvän tiedon alkuperä perustellaan ihmisen inhimillisellä
olemuksella, jota on tulkittu ja voidaan tulkita muun muassa ihmisten elämisen tavoista,
tunteista, arvovalinnoista ja esteettisistä käsityksistä. Ihminen tavoittelee elämässään
valinnoillaan, harkinnallaan ja toiminnallaan luontaista tasapainoa, hyvinvointia ja
onnellisuutta. Joku saavuttaa näitä mielestään esimerkiksi hedonistisella, aistinautintoja
tuottavalla elämäntavalla, kun taas joku askeettisuuden tai jopa masokistisuuden kautta.
Joku puolestaan tavoittelee ajallisuuden tuolla puolella olevaa hyvää. Kukin määrittelee
itse sen, minkä kokee elämässään merkitykselliseksi. Tavoitteet ovat samansuuntaisia,
vain menetelmät ja valinnat poikkeavat toisistaan.
Hoitamisen kontekstissa hyvän määrittämisen lähtökohtana on toinen ihminen.
Yksilöllisesti koettu hyvä on mukana myös yleisen hyvän määrittelemisessä.
Inhimillisyyden, arvokkuuden, terveyden ja hyvinvoinnin katsotaan yleisesti olevan
sellaisia arvoja, joiden mukaan toimiminen tuottaa mahdollisimman monelle ihmiselle
yksilöllistä hyvää. Hoitamista ohjaavissa moraaliperiaatteissa hyväksytään siis utilitaristinen hyvä, joka kiinnittyy yleiseen maailmaan, eli on luonteeltaan universaali. Silti tuo
utilitaristinen ja universaali hyvä pitää lunastaa joka kerta hoitamisen tapahtumassa
uudestaan, yksilöllisesti ja erityisesti. Ja siitä on joskus poikettava yksilön hyväksi. Toisin
sanoen hoitamisen moraaliperiaatteet ilmaisevat yleisiä hyvän käsityksiä ja uskomuksia,
joiden pätevyyttä testataan joka kerta, kun hoitaja kohtaa potilaan yksilöllisesti ja erityisessä tilanteessa. Tuossa tilanteessa ei ole yhdentekevää, millaisia merkityksiä hoitaja
moraaliperiaatteille antaa.
Hoitamisen hyvälle ja oikealle asetetaan usein määritelmiä, joihin tulee suhtautua
varauksellisesti ja kriittisesti, ennen kuin on selvitetty, kuka on kompetentti luomaan
määritelmät, millainen ja kenen intressi on tuolloin kyseessä sekä missä tilanteessa ja
millaiseen tarkoitukseen määritelmät luodaan. Hoitamisen olemuksen moraalitodellisuus
on siis objektiivinen, ja siitä voi saada tietoa subjektiivisen tiedostamisen avulla.
Teesi 3. Hoitaminen on asettautumista toisen ihmisen hoitamiseen. Asettautumisen perustana on vapaus, autenttinen läsnäolo ja kyky toisen preferenssien omaksumiseen.
Nämä ominaisuudet yhdessä kuvaavat altruismia hoitamisessa. Hoitajan etiikan tietämys
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ei takaa eettisyyttä hoitamisessa. Oleellista on hänen asettautumisensa hoitamiseen
omasta vapaasta tahdostaan. Asettautuminen on hoitajan tietoista tahtomista sellaiseen
hoitamiseen, joka tuottaa potilaalle hyvää. Siinä hoitaja ottaa vastuun toisesta ihmisestä.
Vasta asettautuminen mahdollistaa sen, että moraaliperiaatteet tulevat lunastetuiksi
hoitajan ja potilaan kohdatessa. Niiden noudattaminen ei ole hoitajalle enää
pakonomaista, mikä vaatisi ulkopuolista valvontaa tai ohjaamista. Hoitamisen ilmapiiri
on tuolloin vapaa.
Reaalinen lähtökohta hoitamisen yhteydestä moraalisuuteen löytyy ympäröivästä
maailmasta ja siinä elävistä ihmisistä. Ihmisen eksistentiaalinen kriisi näkyy sairastumisena, kärsimyksenä, suruna ja heikkoutena, jotka kuvaavat hänen muuttunutta täälläolon
olemisen tapaansa. Ympäröivän maailman piirteisiin liittyvät taas sairaudet, kulkutaudit,
sodat ja tapaturmat. Jos vielä ihmisen perusolemukseen kuuluu elämän suojeleminen ja
varjeleminen sekä sen järjestäminen siten, että hyvä ja hyvinvointi toteutuvat
mahdollisimman kattavasti, se antaa moraalisen suunnan toiminnalle. Jokin asia koetaan
yleisesti tärkeäksi ja se sitten ohjaa toimintaa. Esimerkiksi terveyden arvo ohjaa osaltaan
hoitotyön moraalisia valintoja ja toimintaa.
Hoitajan autenttinen läsnäoleminen hoitamisen tapahtumassa auttaa reaalisen maailman hahmottamista ja vaikuttaa siten hänen kykyynsä omaksua toisen preferenssejä.
Hoitamisen tapahtumassa esiintyvien tunteiden, toiveiden, kivun aistimisen ja muiden
erilaisten ilmiöiden ja tekijöiden tunnistaminen ja ymmärtäminen on mahdollista, kun
hoitamisen ilmapiiri on vapaa ja hoitaja on asettautunut hoitamiseen. Siinä tilanteessa hän
kykenee myös asettamaan ne sellaiseen arvojärjestykseen, johon potilaskin ne asettaisi eli
omaksumaan toisen preferenssit. Toisen preferenssien omaksuminen ei tapahdu
kritiikittömästi, vaan vastuullisesti harkiten sekä arvottaen potilaan ja yhteisen hyvän
merkityksiä. Omaksuminen viittaa sen ymmärtämiseen, mitä potilas pitää tärkeänä ja
merkityksellisenä, ja toimintaan niiden mahdollisuuksien mukaan.
Hoitajan asettautuminen hoitamiseen merkitsee hänen henkistä kypsyneisyyttään ottaa
vastuu toisen ihmisen huolehtimisesta. Se ilmenee empatian osoittamisen taitona, tunteiden hyväksymisenä, rakkautena, joka kohdistuu viisauteen, hyvään ja kaikkiin ihmisiin.
Kaikki nämä edellyttävät itsetuntemusta, itsensä ja toisten hyväksymistä. Asettautuminen
tässä tarkoittaa myös avoimuutta suhteessa toiseen ihmiseen. Avoimessa suhtautumisessa
hoitaja ottaa vastaan toisen ihmisen sellaisenaan, sietää hänen erilaisuuttaan ja jopa vihamielisyyttä, asettamatta rajoja tai ennakkoehtoja hänen hoitamiselleen, myöskään
väheksymättä itseään hoitajana, hoitamisen tarjoajana.
Asettautuminen merkitsee myös hoitajan itsenäistä toimintaa. Se ei perustu ulkoapäin
tuleviin ohjeisiin, vaan hoitaja toimii harkitsevasti, perustelee ratkaisujaan potilaan hyvän
saavuttamisella sekä arvioi hoitamisen merkitystä kunkin tilanteen mukaan. Hän joutuu
ottamaan joskus tietoisia riskejä puolustaessaan potilaan hyvän ja oikeuksien saavuttamista sekä omia näkemyksiään ja toimintatapojaan. Epäitsenäisesti toimiva hoitaja
myötäilee ulkonaisia määräyksiä ja ohjeita, joten hän on myös alttiimpi ulkoisille, vääriin
ratkaisuihinkin johtaville paineille. Hänen toiminnastaan puuttuu kriittinen ajattelu.
Itsenäinen toiminta ei tarkoita muun hoitohenkilökunnan hoitamisen näkemysten ja potilasta hoitavan lääketieteen asiantuntijan mielipiteiden syrjäyttämistä, vaan niiden – kuten
omienkin – kriittistä arvioimista ja suhteuttamista kunkin potilaan ja hoitamisen tilanteeseen. Hoitamiseen liittyy paljon sellaisia moraalisia ratkaisuja, joita ei voi perustella
lääketieteen tai muunkaan tieteenalan tiedoilla.
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Tieto, tahto ja asettautuminen herkistävät hoitajan kykyä arvioida, mikä on moraalisesti oikea vaihtoehto ja ohjaa toimimaan sen mukaisesti. Sen kautta hoitaja voi tunnistaa
myös ne ihmisyyden rajat, joissa kussakin tilanteessa liikutaan, vaikka kukaan ei häntä
varsinaisesti siinä neuvokaan. Ihmisyyden rajojen tiedostaminen hoitamisen
vuorovaikutustilanteissa koetaan intuitiivisesti. Potilaalle tai hänen omaisilleen voi jäädä
jostakin tilanteesta tunne, että ”nyt mentiin liian pitkälle” eli tämä raja ylitettiin, vaikka
he eivät pystyisikään sitä ilmaisemaan täsmällisesti missä ja miten, kun näennäisesti
saatettiin toimia oikein ja lain sekä ohjeiden mukaisesti. Näin voi käydä esimerkiksi potilaan puhuttelemisessa, hoidon liian myöhäisessä aloittamisessa, välinpitämättömässä
suhtautumisessa tiettyihin oireisiin, toistuvassa vastuun siirtämisessä toiselle ammattiihmiselle tai tiedottamisen puutteellisuudessa.
Rakkaus hoitamisessa on mahdollisuus, joka luo hoitajan ja potilaan kohtaamiseen
inhimillistä arvokkuutta. Sen tavoitteena on toisen ihmisen hyvä. Tämä hyvyys ylittää
kulttuurien väliset rajat eli on luonteeltaan universaali. Läsnäoleminen, vapaus,
asettautuminen, reaalisen maailman hahmottaminen ja toisen preferenssien omaksuminen
kuvaavat pyyteetöntä rakkautta, altruismia hoitamisessa.
Teesi 4. Ihmisen inhimillinen olemus ja kanssakäyminen toisten ihmisten kanssa antavat hoitamisen eettisyydelle merkityksen. Hoitaminen on elämää suojelevaa, ylläpitävää
ja rikastavaa sekä toivoa sisältävää. Hoitamisen peruspiirteisiin kuuluvat toivo, ihmisen
elämän suojeleminen, ylläpitäminen ja rikastuttaminen. Jos ne lähtökohtina puuttuvat,
hoitaminen menettää merkityksensä. Ne edeltävät jopa edellä mainittuja hoitamisen
arvoja eli inhimillisyyttä, arvokkuutta, terveyttä ja hyvinvointia.
Tästä näkökulmasta tarkasteltuna jokaisen ihmisen elämä on arvokas sinänsä eikä sitä
hoitamisen tapahtumassa voida vahingoittaa, lyhentää, lopettaa tai sen laatua heikentää.
Ihmisen olemus on olemassa monella tasolla. Ennen syntymää hän elää ainutlaatuista
elämänsä sikiövaihetta, vaikkei olekaan vielä fyysisesti, henkisesti, psyykkisesti tai
sosiaalisesti ”valmis” (jos ihmisen elämä on valmis koskaan missään vaiheessa). Lapsuus
ja nuoruus ovat voimakasta kasvun ja kehityksen vaihetta niin fyysisten, psyykkisten,
sosiaalisten ja henkisten sekä ihmisyyden piirteiden esiin tulemisessa, oman itsen
mahdollisuuksien kypsyttelemisessä. Aikuisuuteen ja vireään vanhuuteen liittyy usein
senluonteista esillä olemista, jossa ihminen suuntautuu paljolti toisiin ihmisiin huolehtiessaan tehtävistään, työstään tai perheensä jäsenistä. Luovuttava vanhuus on puolestaan
irrottautumista elämästä ja läheisistä, joka usein merkitsee myös palaamista aikaisempaan
elämään muistojen tasolla. Ihmisen elämää on myös ajallisesti monella tasolla: tässä ja
nyt, tulevaisuudessa tai menneisyydessä. Se on arvokasta ja todellista myös ei-fyysisenä
eli toisten ihmisten muistoissa, ei-havaittuna kuten sikiövaiheessa tai konkreettisesti ja
havaittuna eli läsnä olevana.
Hoitamisen tapahtumassa ihminen on olemassa sekä läsnä olevana toiselle konkreettisesti tässä ja nyt. Siinä tavoitellaan toisen ihmisen, potilaan hyvän saavuttamista. Potilaan
hyvä on hänen elämänsä hyvän toteutumista. Kuolema on osa hänen elämäänsä ja joskus
myös hyvän täyttymistä. Kuitenkin elämän päättyminen, kuten sen alkaminenkin, on
ihmisen rationaalisuuden tavoittamattomissa. Silti ne ovat olennaisia ihmisyyden osia,
inhimillistä elämää. Mitään ihmisen olemukseen liittyvää elämän piirrettä on siis mahdoton sulkea pois hoitamisen tapahtumasta. Elämä kaikissa muodoissaan on läsnä hoitamisessa.
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Elämänkylläisyys täyttyy hoitamisen tapahtumassa sillä ehdolla, että siinä on ihmisillä
keskenään konkreettinen yhteys. Hoitaminen, etiikka ja moraali olisivat merkityksettömiä, jos ihminen on yksin. Etiikan merkitys täyttyy ihmisten kanssakäymisessä. Etiikka
ja moraali menettäisivät merkityksensä myös sellaisessa tilanteessa, että ihminen kykenisi
luontaisesti hyvään, luonnolliseen elämän suojelemiseen, ylläpitämiseen ja rikastamiseen.
Kun näin ei ole, tarvitaan etiikkaa ja sen moraalin ominaisuuksien pohtimista.
Hoitamisen olemuksen pohtiminen on myös sen eettisen olemuksen pohtimista. Siihen
liittyy myös toivo. Etiikka ja hoitaminen mahdollistavat toivon olemassaolon. Toivo
merkitsee suuntautumista tulevaisuuteen. Hoitaminen johtaa täten siihen, että ihmisessä
viriää ja kasvaa toivo hyvän mahdollisesta olemassaolosta ja sen toteutumisesta. Näin
elämä ja toivo hoitamisen olemuksen piirteinä kietoutuvat toisiinsa.
Koska hoitaminen on eettistä, joka mahdollistaa hyvän olemassa olemisen ja sen
toteutumisen, on se toivorikasta, toivolla kyllästettyä. Ihminen, joka toivoo, ajattelee
jonkin hyvän olevan mahdollista ja uskoo sen toteutuvan. Hoitamisen tapahtumassa hän
ajattelee paranemisen, kivun lievenemisen tai väistymisen, hyvän olon ja hyvinvoinnin
olevan mahdollista. Joskus jopa kuoleminen on toivon kohteena. Hoitamisessa toivo on
siis aina ja välttämättä läsnä, kuten elämäkin, ja nimenomaan elämän vuoksi. Elämä ja
toivo kuuluvat ihmisen olemukseen oleellisesti, niin syntymisessä kuin kuolemisessakin.

5.1.2 Hoitaminen on autonomista
Hoitamisen olemusta luonnehtiva toinen väittämä sekä sitä kuvaavat teesit sisältöineen ja
perusteluineen esitetään tässä seuraavasti:
Teesi 1. Hoitamisen autonomisuus tarkoittaa hoitajan itsenäisyyttä ja kontekstin
erityislaatuisuutta. Tieto ja asettautuminen ovat sen välttämättömiä ehtoja.
Teesi 2. Hoitamisen praktinen tieto on eettistä.
Teesi 3. Hoitamista perustelevat ennakkoehdot, kuten eettisyys, tieto ja tiedostaminen sekä hoitamisen merkitykset, kuvaavat hoitamisen fenomenologisia
ominaisuuksia. Nämä tekevät hoitamisesta autonomisen.
Teesi 1. Hoitamisen autonomisuus tarkoittaa hoitajan itsenäisyyttä ja kontekstin
erityislaatuisuutta. Tieto ja asettautuminen ovat sen välttämättömiä ehtoja. Hoitamisen
autonomisuus kuvaa sen omaehtoisuutta.669 Se sisältyy sekä hoitajan toimintaan että
hoitamisen kontekstiin. Ketään ei voida pakottaa hoitamiseen eikä hoitamisen konteksti
ole jäljiteltävissä.
Hoitajan autonomisuus ilmenee itsenäisenä toimintana. Sillä ei tarkoiteta hänen itsepäistä luonnettaan tai itsekkyyttään, jolloin yhteistyö ei muiden kanssa onnistu ja erilaisten näkemysten salliminen on mahdotonta. Itsenäisyydellä tarkoitetaan hoitajan taitoa
669

Auto´-nomos on kreikan kielestä käännettynä omaehtoisuus. Auto-nomi´ã merkitsee riippumattomuutta,
yhteisön oikeutta päättää sisäisistä oikeussäännöistä. Etiikassa Kantin määritelmän mukaan autonomia ilmaisee
tahdon laatua, jonka johdosta se on itse itsensä laki. Aikio & Vornanen 1989, 70. Välimäki (2004, 125) tarkoittaa potilaan autonomialla tämän itsemääräämistä:” yksilön kykyä tehdä valintoja ja päätöksiä sekä kykyä toimia, joiden mukaisesti hän toimii.”
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havainnoida eli erottaa, tietää ja ymmärtää potilaan tilassa ja hoitamiseen liittyvissä asioissa oleellisia asioita. Harkitsevuus päätöksenteossa, taitavuus huomioida ja aistia tilanteen esiin tuomia vaatimuksia ovat itsenäisesti toimivan hoitajan tyypillisiä piirteitä.
Hoitamisen kontekstin omaehtoisuudesta voidaan sanoa, että hoitaminen tapahtuu
omalakisesti eli se luo itse ehtonsa ja sääntönsä, joita eettisyys perustelee.
Hoitajan itsenäisen toiminnan ennakkoehdot liittyvät hoitajan asettautumiseen ja tietoon. Tieto mahdollistaa hyvän tekemisen, mutta hoitajan asettautuminen hoitamiseen
vaikuttaa hänen ratkaisuunsa, käyttääkö hän mahdollisuuttaan hyväksi. Siten hoitamisen
autonomisuuden ennakkoehtona asettautuminen ilmentää lopulta hoitamisen eettistä
olemusta. Mikäli hoitajalta puuttuu tahto asettautua hoitamiseen, hänellä ei ole toiminnalleen eettistä pohjaa. Toiminta on tuolloin epäitsenäistä, ja sille annetaan merkitys ulkoapäin, kuten lain noudattamisen velvollisuudesta tai toimintaan kohdistuneesta valvonnasta eikä potilaan tai hoitamisen tarpeesta. Voidaan todeta, että hoitaminen on eettistä ja
autonomisuus kuvaa yhtä sen ominaisuutta, joka taas tarkoittaa sekä hoitajan itsenäistä
toimintaa että hoitamisen tapahtuman omaehtoisuutta.
Hoitamisen tapahtuman omaehtoisuudesta kertoo se, että potilas ja konteksti luovat
hoitamisen tarpeen. Se, missä tilanteessa ja millaisin seurauksin tuo tarve on syntynyt,
vaikuttaa siihen, että tilanne itsessään luo ennakkoehtoja hoitamisen merkityksille ja
toiminnan moraalisille periaatteille. Lisäksi potilas ja hoitaja tuovat siihen omia
kokemuksiaan ja merkitysmaailmojaan. Tarpeita ei voida luoda ulkoapäin tai keksiä
keinotekoisesti, vaan ihmisten kokemukset ja heidän sille tilanteelle, sillä hetkellä ja siinä
kontekstissa antamansa merkitykset luovat lopulta ne itse.
Onnettomuudessa omaisensa menettänyt potilas voi tarvita lääketieteellisen hoidon lisäksi hoitajan jatkuvaa tukea traumaattisen kokemuksen läpikäymisessä. Hän tarvitsee
myötäelämistä, kuuntelemista, lohduttamista, tunteiden jakamista ja läsnäoloa, toivon ja
elämänhalun tukemista, jotta tervehtyminen voisi alkaa. Ennen onnettomuutta hänellä ei
ollut näitä tarpeita. Vastaavasti pitkäaikaisesti sairas vanhus, joka irrottautuu hiljalleen
elämästä, tarvitsee hoitajan inhimillistä ja arvokasta huolenpitoa kuolemaansa saakka,
vaikkei enää itse osaisi vaatiakaan sitä. Kun hän vielä selvisi itsenäisesti päivittäisistä
toiminnoista, ei hän kohdannut hoitajaa eikä tarvinnut häneltä vastaavaa tukea. Näissä
esimerkeissä mikään sääntö tai ohje ei käynnistä hoitajan moraalista tunnetta ja toimintaa,
toisin sanoen hoitamista, vaan hoitamisen tilanne itse.
Hoitamisen tilanteen vapaudella viitataan siihen, että mitkään ulkonaiset seikat eivät
rajoita hoitajaa hoitamasta potilasta kykyjensä, tietojensa ja taitojensa mukaisesti. Muita
rajoittavia tekijöitä ei voida tässä osoittaa kuin hoitajan ja potilaan kohtaamisen estäminen. Esimerkiksi henkilökunnan keskinäinen toisiaan kohtaan tuntema kateus,
tehtäväkeskeisyyttä ja tehokkuutta painottava työyhteisö, välineiden puutteellisuus, kiire,
toiminnan suunnittelemattomuus tai muut vastaavat selitykset eivät luo todellisia esteitä
hoitamiselle. Ne voivat häiritä sitä ja niihin voidaan keinotekoisesti vedota, mutta hoitajan ja potilaan kohtaamisen laatuun ja hoitamiseen ne eivät periaatteessa ulotu. Hoitamisen tilanteen vapaus merkitsee, on ja luo sen omaehtoisuutta.
Edellä mainitut esimerkkitapaukset osoittivat, että hoitajalla on velvollisuus tarjota
potilaalle lääketieteellistä apua, huolehtia hänen päivittäisistä tarpeistaan ja
itsemääräämisoikeuden toteutumisesta. Sen sijaan hoitamiseen ei voida hoitajaa velvoittaa eikä sitä häneltä vaatia. Hoitamista on vaikea ilmaista sanallisessa muodossa. Eteen
tulevia tilanteita ja toimintatapoja ei voi ennakoida eikä välttämättä rajata selvästi, millai-
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sissa tilanteissa hoitamista on tai ei ole. Siinä esiintyviä ilmiöitä voidaan etukäteen pohtia
ja hahmottaa, mutta itse hoitamisen tilanne on aina ainutlaatuinen.
Hoitamisella on erityislaatuinen kontekstinsa, jossa ihmisten kohtaaminen todentuu
hoitamisen tapahtumassa heidän erityisessä elämäntilanteessaan. Siinä mukana olevat
ihmiset tulkitsevat tapahtumaa oman elämänkokemuksensa ja -historiansa lähtökohdista.
He antavat hoitamiselle erilaisia merkityksiä kokemuksiensa perusteella, tulkitsevat ja
ymmärtävät sitä sekä toimivat tulkintansa mukaisesti. Hoitamisen tapahtuman erityinen ja
yksityinen luonne perustuu nimenomaan sen toistamattomuuteen. Se on ainutlaatuinen
tilanne, ainutkertaisten ihmisten siinä ajassa ja hetkessä toteutuva ilmiöiden kokonaisuus.
Teesi 2. Hoitamisen praktinen tieto on eettistä. Hoitajan eettinen tieto ilmenee käytännön toiminnassa. Hoitamisen aistein havaittavat toiminnalliset piirteet, kuten avustaminen, koskettaminen, kylvettäminen, syöttäminen, siirtäminen, aseptinen toiminta, haavan
sitominen ja katetroiminen, kuvaavat hoitajan konkreettisia toimintoja, jotka kohdistuvat
potilaaseen ja tämän päivittäisiin elämisentoimintoihin. Näistä potilas selviäisi omatoimisena ja terveenä itse eikä hän tarvitsisi mainittuja auttamismenetelmiä. Elämän erityistilanne on johtanut siihen, että hän joko tarvitsee niitä osittain eli suoriutuu päivittäisistä
toiminnoistaan hoitajan avustamana tai on täysin riippuvainen avusta. Ilman hoitajan
hoitamisen tai hoitotyön toimintaa potilaalle aiheutuisi hyvinvointi- ja terveysongelmia.
Hoitajan toiminta ehkäisee ongelmien syntymistä ja kasaantumista tai korjaa jo aiheutuneita ongelmia. Näin hoitajan konkreettinen toiminta tuottaa potilaalle hyvää, hyvinvointia ja hyvää oloa. Se helpottaa hänen kipujaan, edistää paranemista ja auttaa häntä
selviytymään päivittäisistä luonnollisista tarpeistaan.
Hoitaja mahdollistaa konkreettisella ja käytännöllisellä toiminnallaan hoitamisen eettisyyden eräänlaisen mitan täyttymisen. Kuten aikaisemminkin on tullut esiin, pelkkä
hoitajan toimiminen ei riitä sen saavuttamiseen täydellisesti. Sen lisäksi tulee hoitamisen
ehtojen täyttyä, ja oleellista on hoitajan asettautuminen hoitamiseen. Asettautuminen
hoitamiseen ja siihen perustuva varsinainen toiminta edellyttävät hoitajalta jatkuvasti
itsenäisiä ratkaisuja.
Hoitamisen konkreettisen toiminnan kysymykset palautuvat ihmisen olemuksen
pohtimiseen. Ihmisen inhimilliseen olemukseen kuuluu syntyminen, eläminen ja
kuoleminen erilaisine vaiheineen. Myös hänen sairastumisensa, fyysinen tai henkinen
heikkoutensa, kärsimyksensä ja riippuvaisuutensa toisten ihmisten avusta viittaavat haavoittuvuuteen ja inhimillisyyteen. Ihminen tuntevana, kokevana ja merkityksiä antavana
tulkitsee elämäänsä ja suhdettaan ympäristöön sekä toisten elämään. Sen vuoksi potilas
on enemmän kuin hänessä ilmenevä sairaus tai avuttomuuden tila, johon hoitaja
ammatillisella hoitotyön osaamisellaan puuttuu. Potilas on kokonaisvaltainen ihminen
kuten hänet kohtaava hoitajakin. Täten häntä ei voi kohdella mekaanisesti, suorituksen ja
auttamismenetelmän kohteena, haasteena tai tehtävänä, joka tulee hoitaa pois
päiväjärjestyksestä. Hoitaminen ei voi inhimillisen luonteensa vuoksi olla pelkästään
teknistä suorittamista, vain hoitajan käytännöllistä toimintaa ja taitoa.
Hoitajan käytännölliset taidot ovat silti ensiarvoisen tärkeitä ja oleellisia tekijöitä
määriteltäessä hoitamisen luonnetta. Se tarkoittaa kääntäen sitä, että hoitajan tahto ja halu
auttaa, asettautuminen, eettinen herkkyys tai valveutuneisuus eivät myöskään riitä täyttämään hoitamisen edellytyksiä. Niiden lisäksi hoitajalla tulee olla ammattiinsa perustuvaa
objektiivista tietoa ja taitoa, jotka tavoittelevat potilaan hyvää. Tietämättömyys tai taitamattomuus johtavat väärien hoitomenetelmien valintaan, ihmisen kokonaisvaltaisuuden
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syrjintään ja hoitovirheisiin sekä tuottavat potilaalle kärsimystä, kipuja, odottamista,
pahaa mieltä ja yleisesti sairauden oireiden pahenemista. Toiminta on tuolloin väärää ja
johtaa pahaan eli on hoitamisen näkökulmasta epäeettistä. Epäeettisyys korostuu erityisesti, mikäli hoitajan tarkoituksena on toimiakin väärin ja tuottaa potilaalle pahaa.
Hoitamisen ominaispiirteeseen kuuluu siten käytännöllisyys, ei pelkästään hoitajan
taitavan toiminnan tai ongelmien ratkaisutaidon, vaan myös sen eettisen olemuksen näkökulmasta. Toimimalla taitavasti, perustellen toimintaansa objektiivisella tiedolla sekä
ihmisen inhimillisellä olemuksella, hoitajalla on mahdollisuus tuottaa potilaalle
toiminnallaan hyvää. Siihen liittyvällä eettisellä tiedolla on naturalistisia ominaisuuksia,
ja niistä voidaan tehdä konkreettisia aistihavaintoja. Naturalististen ominaisuuksien ansioista tieto kyetään liittämään etiikan alaan, ja sitä voidaan alkaa käsitellä intuition, järjen
ja harkinnan avulla. Eettistä tietoa voidaan kutsua myös hiljaiseksi tiedoksi, joka on
ominaisuuksiltaan intuitiivista, perustuu harkintaan ja on silti varmaa. Hoitamisen etiikan
naturalistisia ominaisuuksia voidaan kutsua hoitamisen olevaan kuuluviksi. Olevan tulkitseminen ja ymmärtäminen mahdollistaa puolestaan hoitamisen olemuksen, sen idean ja
alkuperän ymmärtämisen.
Teesi 3. Hoitamista perustelevat ennakkoehdot, kuten eettisyys, tieto ja tiedostaminen
sekä hoitamiselle annetut merkitykset, kuvaavat hoitamisen fenomenologisia ominaisuuksia. Nämä tekevät hoitamisesta autonomisen. Autonomian suhdetta fenomenologiaan
voidaan lähestyä tarkasteltavan ilmiön ymmärtämisen avulla. Hoitaja kykenee autonomiseen toimintaan, jos hän ymmärtää hoitamista ja siihen liittyviä ilmiöitä. Hoitamisessa
keskeisesti esiintyviä ilmiöitä ovat eettisyys, tieto ja tiedostaminen sekä hoitamiselle
annetut merkitykset. On myös oleellista, että hoitaja kykenee määrittelemään ja ilmaisemaan näitä ilmiöitä eli tuomaan ne yhteiseen dialogiin arvioitaviksi ja hyödynnettäviksi.
Tieto ja tiedostaminen mahdollistavat hyvän tavoittelemisen. Tiedolla on ratkaiseva
merkitys siinä, että se auttaa hoitajaa kriittisesti arvioimaan hyvään johtavia eri vaihtoehtoja sekä valitsemaan niistä parhaan mahdollisen vaihtoehdon. Sitä ennen tarvitaan
kuitenkin tiedostamista. Sillä viitataan tässä tutkimuksessa fenomenologiseen asenteeseen, joka sisältää itsetuntemuksen, mahdollisuuden tulkitsemiseen ja ymmärtämiseen
sekä asettautumisen ja dialogin. Historiallisuus ja traditioon kuuluminen mahdollistavat
tulkitsemisen ja ymmärtämisen. Ne kertovat ilmiöön suhtautumisen tavasta. Tulkitsijalla
on historiallisuuden ansiosta jo jonkinlainen alustava käsitys ilmiöstä, jolle traditioon
kuuluminen nimeää jo joitakin merkityksiä, annettuja arvoja. Ymmärtäminen on yhteisten
merkitysten oivaltamista ja niiden olemassaoloa. Ne pitää osata kuitenkin määritellä ja
ilmaista selkeästi ja niihin liittyviä kokemuksia tulee voida jakaa. Muuten merkitysmaailma ja sen tiedostaminen jää hyödyttömäksi.
Tiedostaminen on myös tulkitsijan vakuuttumista siitä, että havaitseminen, tietäminen,
ymmärtäminen ja tulkitseminen ovat mahdollisia. Tieto on siinä kohdistunut
itsetuntemukseen ja ilmiön ymmärtämisen tapaan. Asettautuminen ja tahtominen
edellyttävät taidokasta tiedon hyväksikäyttämistä, sen ymmärtämistä ja kaikkien näiden
mahdollisuuksien tiedostamista. Tarvitaan tietoa mutta myös edellä mainittua tahtoa, joka
tässä tutkimuksessa ilmaistaan hoitajan asettautumisena hoitamiseen. Asettautuminen on
tietoista sellaisen toiminnan tahtomista, joka tuottaa toiselle ihmiselle hyvää. Tietoisesti
toimivalla hoitajalla on mahdollisuus itsenäiseen toimintaan.
Ainutlaatuisena, tuntevana ja kokevana potilas viestii elämän erityistilanteestaan
merkityksiä, joita hoitaja ihmisenä ja ammattilaisena tulkitsee. Ihmisen elämän erityisti-
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lanne, johon hän on sairastuessaan tai onnettomuuden kautta joutunut, luo välttämättömän ehdon hoitamisen tapahtumalle. Tälle ihmiselle hoitoon hakeutuminen, riippuvaisuus toisten ihmisten avusta saattaa merkitä elämäntilanteessa suurta muutosta. Se voi
myös olla hänen elämäänsä liittyvä luonnollinen ja olennainen asia, johon hän on jo
syntymästään asti tottunut. Kuitenkin tilanne on sinänsä erityinen, sillä se poikkeaa
valtaväestön elämäntilanteista, joissa korostuu riippumattomuus ja kyky arvioida, päättää
ja toimia itsenäisesti päivittäisissä toiminnoissa ilman ammatti-ihmisen apua.
Potilaan antamat merkitykset ovat hoitajan toiminnan perustana. Hän reagoi niihin
osittain sen tiedon pohjalta, mitä hänellä on ollut saatavilla koulutuksessa ja työn
kehittämisessä, ja osittain sen kautta, miten hän on ne sisäistänyt hoitamiseen ja ihmisyyteen liittyviksi. Hoitajan merkitysmaailma kietoutuu potilaan merkitysmaailmaan.
Sisäistäessä hoitamisen fenomenologisen luonteen hän kykenee ymmärtämään potilaan
viestittämiä merkityksiä, osaa arvioida niitä tämän hyvän ja hyvinvoinnin kokonaisuuden
kannalta sekä ottaa ne huomioon ratkaisuja tehdessään. Hän löytää luovasti erilaisia
vaihtoehtoja erilaisissa ja vaihtelevissa tilanteissa. Ennen kaikkea fenomenologisuus
mahdollistaa autonomisen toiminnan.

5.1.3 Hoitaminen on universaalia
Hoitamisen olemusta luonnehtivista teoreettisista väittämistä kolmas ja viimeinen esitetään sitä kuvaavine teeseineen, sisältöineen ja perusteluineen seuraavasti:
Teesi 1. Ihmisen inhimilliset ja historialliset ominaisuudet kuuluvat
yleismaailmallisesti esiintyviin humaanisiin arvoihin. Huoli ilmentää hoitamisen
olemisen tapaa, kuvaa sille annettuja merkityksiä ja arvoja sekä kiinnittää
tietoisuuden reaaliseen maailmaan.
Teesi 2. Hoitamisen moraalin luonne on yleinen.
Teesi 1. Ihmisen inhimilliset ja historialliset ominaisuudet kuuluvat yleismaailmallisesti
esiintyviin humaanisiin arvoihin. Huoli ilmentää hoitamisen olemisen tapaa, kuvaa sille
annettuja merkityksiä ja arvoja sekä kiinnittää tietoisuuden reaaliseen maailmaan.
Hoitamisen olemusta voidaan luonnehtia sen tiettyjen piirteiden ja kontekstin perusteella
yleiseksi eli universaaliksi670. Tässä tutkimuksessa universaalia ominaisuutta perustelevat
hoitamisen kontekstin ominaisuus, ihmisen inhimillinen ja historiallinen olemus, hoitamisen huoleen perustuva olemisen tapa sekä moraalin yleinen luonne. Hoitamisen olevan
luonne on lokaalinen, erityinen ja yksityinen, ja olemuksen luonne kuvastaa puolestaan
yleistä eli universaalia.
Ihmisen inhimillinen ominaisuus on yleismaailmallisesti esiintyvä humaani arvo.671
Hoitaminen kuuluu myös tähän. Hoitamisen tarve on sidoksissa ihmisen inhimilliseen
olemukseen, joka ilmenee aikakaudesta, ihmisen asuinympäristöstä, kulttuurista ja
670

Latinassa üniversa´lis, tarkoitetaan kaikkea käsittävää, yleistä, yleismaailmallista, kokonaista = universaalinen. Universaalisuus tulee käsitteestä universalismi, joka tarkoittaa mielipidettä, jonka periaatteessa asetetaan
yleinen eli kokonaisuus kaiken yksityisen yläpuolelle ja kaiken pyrkimyksen lopputarkoitukseksi. Aikio &
Vornanen, 1989, 633.
671
Tämä tulee esiin esim. Nussbaumin ja Watsonin aineistossa.
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olosuhteista riippumatta samankaltaisena. Jokin kehon heikkous tai toiminnan vaje,
sairaustila, mielen henkinen voimattomuus tai muu vastaava tekijä potilaan elämässä
johtaa siihen, ettei hän selviä päivittäisistä toiminnoista yksin ja ilman toisen ihmisen
apua. Tällainen tila heikentää ratkaisevasti hänen terveyttään ja selviytymistään itsenäisesti tulevaisuudessa. Ihmisellä on tällaisessa tilanteessa tarve hoitamiseen ja hän on
riippuvainen toisen ihmisen toteuttamasta hoitamisesta. Hoitamisen tarve esiintyy
samanlaisena, vaikka siihen johtavat syyt poikkeavat toisistaan alueittain ja aikakausittain. Kipu, kärsimys, kehon toiminnan vaje, tuskaisuus, heikkous, sairaus, kuoleminen,
syntyminen, tapaturman aiheuttama kehon vahingoittuminen tai kyvyttömyys huolehtia
itsestä ovat universaaleja hoitamisen syitä. Niiden ilmaisemisen tavat poikkeavat kulttuureittain ja aikakausittain.
Hoitamisen vastaamisen tavat ovat tämän tutkimuksen tarkoittamassa modernin hoitotyön kontekstissa samanlaisia. Hoitamisesta hoitotyössä vastaa nykyään siihen koulutuksen saanut hoitaja. Hän on hakeutunut ammattiin, jossa tietää kohtaavansa ihmisiä, jotka
tarvitsevat hänen apuaan. Hoitaja havaitsee potilaan hoitamisen tarpeen eri tilanteissa ja
reagoi siihen hoitamisella. Hoitaja viivähtää potilaan luona, etsii katsekontaktin, antaa
potilaalle tilaa puhua, kuuntelee potilasta, kohentaa tämän asentoa, pyyhkii hikeä ja asettaa vilvoittavan siteen otsalle tai hakee tarvittavaa ulkopuolista apua. Hän siirtää, hoitaa
ja koskettaa potilasta varovasti, avustaa häntä ruokailemisessa, pukemisessa ja pesemisessä tämän voimavarojen mukaan. Hoitaja välittää myötäelämistä, silittää lohduttavasti,
peittelee, keskustelee ja tarjoaa juomista. Hän luo ympäristöstä kiireettömän ja rauhallisen. Kaikki hoitajan toiminta pyrkii helpottamaan potilaan vointia, täyttämään hänen
päivittäiset tarpeensa, tuottamaan hänelle hyvää oloa ja turvallisuuden tunnetta siitä, että
joku ihminen huolehtii hänestä, koska hän ei itse siihen kykene. Lisäksi hoitaja tekee
kaiken sen vuoksi, koska potilas on ihminen, joka tarvitsee hänen apuaan.
Hoitamisen erityinen konteksti luo hoitamiselle otollisen tulkinnallisen ja toiminnallisen kehyksen. Sitä voidaan tarkastella Heideggerin tarkoittamassa huolen merkityksessä.
Huoli mahdollistaa reaalisen yhteyden siihen maailmaan ja tilanteeseen, missä hoitaja on,
ja siinä esiintyvien ilmiöiden havaitsemisen, tulkitsemiseen ja ymmärtämisen. Huolen
ohjaamana hoitaja jäsentää tilanteessa olevia merkityksiä, arvottaa niitä sekä valitsee ja
toimii niiden mukaisesti. Tiedostaminen kohdistuu huoleen, toisin sanoen subjekti
kiinnittyy reaaliseen maailman huolen ansiosta.
Huolen ilmenemisen tapaan vaikuttavat ihmisen inhimilliseen olemukseen kuuluvat
tunteet, jotka tavoitteellisina, arvokkaina ja järkevinä ohjaavat osaltaan hänen toimintaansa. Tunteiden ilmaisemisen tapoja, kuten ystävällisyyttä, välittämistä, rakastamista,
toivon ylläpitämistä ja toisen hyvinvoinnin huomioimista, pidetään universaaleina
inhimillisinä ominaisuuksina.672 Myös ulospäin ilmenevä jäyhyys ja ilmeettömyys
kuvastavat tunteita siinä missä tunteettomuuskin. Hoitamisen lähtökohtina tunteet
vahvistavat siinä mukana olevien ihmisten inhimillistä arvokkuutta. Inhimillinen hoitamisen taito ei voi sulkea ulkopuolelle inhimillistä olemustaan.
Historiallisuus tarkoittaa mahdollisuutta ymmärtää hoitamisen ilmiöitä, kieltä ja
merkityksiä. Historiallisen sidoksensa ansiosta hoitaja kykenee toimimaan. Oman, ihmiskunnan ja hoitotyön historia ovat hoitamisessa läsnä. Hoitamisen tapahtuma on hoitajalle
jollakin tavalla tuttu, vaikka yksittäisen potilaan kohtaaminen onkin aina erityinen ja
672
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toistamaton tilanne. Tästä yksittäisestä kokemuksesta tulee jaettuna yleistä tietoa. Traditioon kuuluminen mahdollistaa sen ymmärtämisen, mitä on pidetty ja pidetään edelleen
tärkeänä ja merkityksellisenä hoitamisessa. Esimerkiksi modernin hoitotyön eri aikakausina on aina pidetty potilaaseen kohdistunutta hyvää tärkeänä. Vain hyvän sisällöt ja käsitykset niistä ovat saattaneet vaihdella eri aikakausina.
Teesi 2. Hoitamisen moraalin luonne on yleinen. Ihmisen yleinen inhimillinen olemus
vaikuttaa siihen, että sitä kuvaavat hoitamisen moraaliarvostelmat pyrkivät noudattamaan
yleisen moraalifilosofian periaatteita. Hoitamiseen liittyy aina inhimillisiä piirteitä, koska
siinä mukana olevat osapuolet ovat kokevia, tuntevia ja merkityksiä antavia ihmisiä.
Sairauden, syntymän ja kuoleman sekä kivun, kärsimyksen, helpotuksen, toivon ja ilon
kokemukset ovat ihmisillä yhteisiä, vaikka niille annetut merkitykset ja ilmaisemisen
tavat vaihtelevat kulttuureittain ja aikakausittain. Samoin hoitamisen moraalin funktio on
universaali, vaikka sen sisällöt ja merkitykset vaihtelevatkin.
Edelleen voidaan tässäkin yhteydessä todeta, että hoitamisen olevaa kuvaavat
naturalistiset ominaisuudet ovat lokaalisia ja erityisiä, joista on mahdollista tehdä empiirisiä aistihavaintoja. Hoitamisen olemusta kuvaavat moraalilausumat ovat universaaleja,
joista voi tehdä havaintoja intuition, ajattelun ja harkinnan avulla. Ne ilmaisevat hoitamisen alkuperää ja ideaa. Tässä tutkimuksessa hoitamisen olemusta kuvaavista väittämistä
esitetään kolme: hoitaminen on moraalista, autonomista ja universaalia.
Yksi tapa arvioida hoitamista kuvaavien moraalilausumien pätevyyttä on tarkastella
niitä Habermasin konsensusteorian näkökulmasta. Ensinnäkin hoitamista kuvaavan
lausuman tulee liittyä reaaliseen maailmaan. Tätä voidaan puolestaan arvioida tutkimuksiin perustuvassa yleisessä dialogissa, jossa tulee esiin hoitamisen tapahtumassa olevien
ihmisten kokemuksia ja heidän niille antamiaan merkityksiä. Yksittäiset kokemukset
tuodaan yleiseen tietoisuuteen dialogin avulla, jossa niitä vielä muokataan.
Toiseksi lausuman tulee olla totuudenmukainen. Se vastaa tässä tutkimuksessa käsitystä hoitamisen fenomenologisuudesta. Sen perusteella hoitamisen ilmiön tulkitseminen,
ymmärtäminen ja ilmaiseminen on mahdollista. Subjektin sisäiset tilat kuten arvot ovat
tuolloin kiinnostuksen kohteena.
Kolmanneksi hoitamisen olemusta kuvaavan lausuman tulee kiinnittyä yhteiseen elämäntapaan eli sen tulee olla oikeutettu ja asianmukainen. Teoriassa se tarkoittaa sitä, että
kansainvälisten eettisten periaatteiden sopiminen ja niihin sitoutuminen on mahdollista
hoitotyössä maailmanlaajuisesti. Sopiminen ja sitoutuminen mahdollistavat universaalin
hoitamisen moraalin olemassa olon.
Hoitaja hyödyntää myös tietoa, jolle yleisessä mielessä annetaan universaali sisältö.
Tällä tarkoitetaan objektiivista tietoa, joka perustuu esimerkiksi ihmisen fysiologiaan ja
anatomiaan, hoitomenetelmiin, käyttäytymisen psykologiaan tai ympäristöstä saatuun
tietoon. Hoitomenetelmistä saatujen kokemusten ja tutkimusten avulla todetaan tietyn
hoitotyön tavan tai auttamismenetelmän tuottavan hyviä tuloksia potilaan paranemisessa.
Tietoa sovelletaan toistenkin potilaiden sairauksien hoitoon tai ympäristön järjestelyihin.
Tiedosta tulee yhteinen. Hoitamisessa hoitaja hyödyntää tätä yhteistä tietoa. Hän tietää,
että luottamuksellisen hoitosuhteen luomisessa avoin katsekontakti on eduksi, että potilaan nestetasapaino vaikuttaa hänen yleisvointiinsa ja jaksamiseensa tai että kovakourainen käsitteleminen aiheuttaa verenpurkaumia potilaan iholle ja tuottaa kipua. Objektiivinen tieto on osallisena hoitamisen hyvän mahdollistamisessa.
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Hoitamisen universaali, moraalin ja autonomian olemukset ovat kiinteästi yhteydessä
toisiinsa. Se, että hoitaja asettautuu hoitamiseen, on hänen moraalinen valintansa, ja mahdollistaa samalla hänen itsenäisen toimintansa. Kun hoitamisen funktio on potilaan hyvä,
se on luonteeltaan moraalinen, mikä puolestaan on mahdollista vain hoitamisen tilanteen
vapauden ansiosta. Tilanteen vapaus siis mahdollistaa hoitamisen. Se tarkoitta sitä, että
hoitaja asettautuu hoitamiseen, hänellä on riittävästi tietoa ja taitoa toimia siinä tilanteessa, jossa potilas tarvitsee hänen hoitamistaan. Lisäksi se, että hoitaminen on
universaalia, perustuu hoitamisen moraalisuuteen ja autonomisuuteen. Nimittäin moraalisuus ja autonomisuus eivät voi olla mahdollisia yksistään tai irrallaan universaaliudesta.

5.2 Loppusanat
Esitän tutukimuksessani hoitamisen ontologiaan, sen lähtökohtiin ja perusteisiin liittyviä
kysymyksiä. Kysymisen kohteen valinta ja sen tarkastelemisen tapa ovat merkittävässä
asemassa, kun lähden pohtimaan hoitamisen olemusta, sen alkuperää ja ideaa. Tässä
kohde on hoitaminen fenomenologisessa mielessä.
Hoitamisen fenomenologisuus tarkoittaa katseen kohdistumista hoitamiseen eli sen
ideaan ja alkuperään sekä tulkitsijaan itseensä. Näistä riippuvat tulkitsemisen
mahdollisuudet. Katseen suuntaaminen hoitamiseen itseensä tarkoittaa eettisten kysymysten esiin nostamista. Mikä on hoitamisen funktio? Millaisiin hoitamisen hyvän käsitteisiin tiedot perustuvat ja mistä nuo tiedot ovat lähtöisin? Tulkitsijan ollessa kiinnostuksen
kohteena voidaan puolestaan kysyä, mitä hoitaja havaitsee ja millä havaitsemista voi
perustella? Mitä hänellä ylipäätään on mahdollisuus havaita ja mitä yleensä tarkoitetaan
ymmärtämisellä?
Liitän hoitamisen etiikkaan tiettyjä periaatteita. Ensinnäkin hoitaminen kohdistuu toiseen ihmiseen ja tavoittelee tämän hyvän saavuttamista. Toiminta on tietoista, vastuullista
ja se perustuu tosiasioita huomioivaan harkintaan. Toiseksi hoitamisessa on kyse teon
etiikasta. Periaatteet todentuvat ja ne testataan käytännössä eli hoitamisen etiikka on
praktista. Hoitamisen etiikassa tarvitaan myös yhteisiä sopimuksia, jotka perustuvat
objektiivisiin ja universaaleihin näkemyksiin hyvästä ja sen toteutumisesta. Kolmanneksi
hoitajan moraalin perustana voidaan pitää autenttista valintaa ja vapautta. Hoitajan
asettautuminen hoitamiseen on hänen vapaaehtoinen valintansa ja perustuu vapauteen. Se
tarkoittaa sitä, että hoitaminen on autonomista. Tuossa tilanteessa hänen toimintaansa ei
ohjaa pelko tai oman edun tavoitteleminen.
Miten olen päätynyt juuri edellä mainittuihin hoitamisen etiikan lähtökohtiin? Kuvaavatko ne jonkin tietyn etiikan teorian periaatteita vai voidaanko hoitamista pitää hyvällä
syyllä autonomisena ja universaalina?
Tutustuminen hoitamista kuvaaviin ja selittäviin erilaisiin teorioihin sekä etiikan
teoreettisiin kysymyksenasetteluihin on vahvistanut käsitystäni siitä, että hoitamista ja
siihen liittyviä moraalisia kysymyksiä on vaikea sitoa mihinkään yksittäiseen lähtökohtaan ja tulkita pelkästään siitä näkökulmasta. Moraalilausumia arvioitaessa on huomioitava tilanne, jossa asioita tarkastellaan, ihmiset, joita valinnat ja ratkaisut koskevat sekä
yhteisö ja kulttuuri, joiden toimintatapojen taustalta asioita tarkastellaan. Samoin ihmisten yksilölliset elämäntavat ja heidän niille antamansa merkitykset näkyvät moraalilausu-
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mien sisällöissä. Näiden reaalisten tosiasioiden hyväksymisen ei tarvitse kuitenkaan johtaa eettiseen relativismiin, jolloin ei lopultakaan voida ottaa kantaa, mitä hyvä on ja mitä
se merkitsee hoitamisessa.
Hoitamisen moraalilausumat ilmaisevat olevan naturalistisia ominaispiirteitä. Niiden
ansiosta ilmiö vasta kiinnittyy hoitamisen etiikan alaan. Ne eivät vielä kykene vastaamaan, mikä on hoitamisen hyvä. Reaalinen maailma on niin monimuotoinen, ettei vastausta hyvästä voi löytyä sieltä. Aistihavainnon ilmoittaman naturalistisen ominaispiirteen
hahmottamiseksi ja ymmärtämiseksi tarvitaan objektiivisen moraalitodellisuuden
tavoittaminen intuition ja järjen avulla. Hoitamisen olevasta voidaan tehdä aistihavaintoja, mutta olemusta voidaan vain ajatella.
Asian havainnollistamiseksi otan esimerkin. Hoitajan vastuulla on potilas, joka on tullut sairaalaan tarkkailtavaksi heikentyneen yleiskunnon vuoksi. Näennäisesti hoitaja ei
tee mitään erityistä tai sellaista, jota ilman potilas ei tulisi toimeen. Hoitaja keskustelee
potilaan kanssa, kuten kuka tahansa tämän luona käynyt vieras. Silti hoitaja tekee havaintoja koko ajan potilaan tilasta: jaksaako hän puhua, millainen on hänen hengityksensä,
ihonvärinsä, tajunnantasonsa, motorinen toimintansa, ruumiinlämpönsä tai pulssinsa
verrattuna tulotilanteeseen ja aikaisemmin raportoituun tietoon. Lisäksi hän havainnoi,
kertovatko potilaan ilmeet kivuista, voimakkaista tunteista, väsymyksestä, ahdistuksesta,
torjumisesta, avuttomuudesta vai levollisuudesta. Hoitajan asettautuminen hoitamiseen,
tieto ja kokemus vaikuttavat siihen, mitä hän havaitsee. Ne myös vaikuttavat siihen, miten hän reagoi havaitsemaansa.
Oletetaan, että potilas kiroilee ja nimittelee hoitajaa tämän tullessa potilashuoneeseen.
Hoitaja voi reagoida monella tavalla potilaan käyttäytymiseen. Hän voi lähteä pois ja
ajatella palaavansa, kunnes potilas on rauhoittunut tai loukkaantuneena hän voi päättää
mielessään olla tapaamatta potilasta enää työvuoronsa aikana. Hän saattaa myös jäädä
paikalleen selvittääkseen, kuuluuko kiroileminen potilaan normaaliin puhetyyliin vai
onko se hänen tapansa ilmaista kipua. Jälkimmäisin vaihtoehto, kiroilemisen syyn
selvittäminen, on helppo osoittaa hoitajan vastuulliseksi toiminnan tavaksi. Jos potilas
todella ilmaisee kiroilemisella tuskaisaa oloaan tai kipujaan, saattaa hoitajan paikalleen
jääminen pelastaa jopa tämän hengen. Voidaan kyllä myös kysyä, tarvitseeko hoitajan
sietää ja kuunnella kiroilevaa potilasta. Hoitajallakin on ihmisarvonsa, mutta meneekö
potilaan hyvä kuitenkin menetetyn arvokkuuden tunteen edelle.
Hoitamisen moraalilausumien supervenienttinen luonne on yksi periaate, jonka tässä
hyväksyn. Tarkoitan sillä hoitamisen ilmiölle annettavia naturalistisia ominaisuuksia,
joiden eettisiä ominaisuuksia ei voi tyhjentävästi palauttaa naturalistisiin ominaisuuksiin.
Mainitussa esimerkissä hoitaja, joka lähtee kiroilevan potilaan luota selvittämättä sen
syytä tarkemmin, käyttää hyväkseen ammattinsa suomaa valtaa tarjota hoitoa tai evätä se.
Hän voi kieltäytyä hoitamasta potilasta tämän aggressiivisen käyttäytymisen perusteella.
Yleisten ihmisoikeuksien näkökulmasta se on sinänsä hyväksyttävää. Hoitamisen moraaliin perustuva naturalistinen ominaisuus esimerkkitapauksessa voisi olla hoitajan lähteminen tai paikalleen jääminen. Se on näkyvästi havaittavissa, kuten myös vastenmielisyyttä
osoittava ilme, torjuva kädenliike tai vastaavasti kiinteä katsekontakti, lähelle meneminen
ja yksinkertainen voinnin tai kivun laadun tiedusteleminen potilaalta.
Kiinnittääkö jokin esimerkissä mainittu huomio ilmiön hoitamisen etiikan alaan? Se,
että hoitaja jää paikalleen, kyselee potilaan vointia eikä pakene, on harkinnan tulosta.
Kiroileminen voi olla peitelty viesti pahasta olosta. Hoitajan asettautuminen hoitamiseen
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merkitsee tässä sitä, että hän ymmärtää potilaan lähettämän viestin kätkettyine
merkityksineen ja reagoi sen mukaisesti, eikä toimi loukatun tunnetilansa ohjaamana.
Potilaan reaalisen maailman ymmärtäminen ja hänen sille antamiensa merkitysten
oivaltaminen mahdollistaa hoitajan moraalisen toiminnan. Ilmiön moraaliset ominaisuudet näyttävät riippuvan naturalistisista ominaisuuksista. Avoin katse, pysähtyminen ja
voinnin tiedusteleminen ovat ominaisuuksia, jotka viittaavat eettisyyteen.
Hoitamisen moraalisen luonteen kysymisen lisäksi oleelliseksi osoittautui tässä tutkimuksessa se, mihin hoitamisen todellinen ympäristö perustuu, lakeihin ja normeihin vai
aitoon hoitotapahtumaan, jossa hoitaja kohtaa potilaan kasvotusten? Tämä kysymys liittyy suurempaan eksistentiaaliseen kysymykseen, jossa käsitellään vapautta ja vastuuta.
Tässä tutkimuksessa hoitamaan asettautuminen on eksistentialistista kysymistä.
Asettautumisella tarkoitan hoitajan vapaaehtoista hoitamisen tahtomista ja ryhtymistä
siihen. Vapaus ja vapaaehtoinen valinta velvoittavat häntä kuitenkin viemään tahtomisen
ja asettautumisen loppuun asti. Hoitaja ei voi toimia vapautensa kanssa mielivaltaisesti.
Sellainen toiminta aiheuttaa potilaille ja muille ihmisille vahinkoa ja kääntyy lopulta
inhimillistä vapautta vastaan.
Edellinen kysymys ottaa kantaa myös siihen, mikä merkitys inhimillisellä hoitamisen
taidolla on länsimaisen modernin hoitotyön kulttuurissa ja millainen asema sille halutaan
siinä antaa. Annetut merkitykset vaikuttavat vaihtoehtojen mahdollisuuksiin. Niiden
avulla perustellaan myös valintoja, mikä tarkoittaa tulevaisuuden mahdollisuuksien muotoilemista jo tässä hetkessä.
Hoitamisen merkittäväksi ominaisuudeksi osoitan myös sen universaalin luonteen.
Julkisuudessa käytävä hoitamisen etiikan dialogi torjuu subjektivismiin ajautumista.
Moraaliperiaatteiden esittämät arvot suhteutetaan yleiseen etiikkaan ja niitä arvioidaan
tästä näkökulmasta.
Vaikka joissakin hoitamisen kulttuureissa saatetaan toimia hoitamisen moraaliperiaatteita vastaan, se ei kumoa hoitamisen universaalin olemuksen väittämän eikä liioin
hoitamisen moraalin väittämän pätevyyttä. Sellaisessa tilanteessa voidaan kysyä, onko
ammatillisten hoitajien toiminta hoitamista ensinkään? Esimerkiksi tämän tutkimuksen
historiallisessa aineistossa todettiin, että oululaiset sairaanhoitajattaret kieltäytyivät hoitamasta kansalaissodan aikana punaisia vankeja. Kyse ei ole siis lainkaan hoitamisesta,
vaan kieltäytymisestä, heitteelle jätöstä tai laiminlyömisestä. Samoin ei myöskään johdu
hoitamisesta, jos afrikkalainen katolinen sairaanhoitaja kieltäytyy hoitamasta aidsiin
sairastunutta potilasta sen vuoksi, että Vatikaani suhtautuu penseästi aids-potilaiden ja
heidän omaistensa auttamiseen. Hoitamisessa, sen moraalisessa, autonomisessa ja universaalissa mielessä, ei kyseenalaisteta potilaan oikeutta hoitoon, vaikka ympäröivä kulttuuri
esittäisikin sille rajoitteita ja vaatimuksia. Hoitamista ilmaisevat teoreettiset väittämät
ovat evaluatiivisia arvostelmia, jotka katsotaan kaikkia kulttuureja koskeviksi arvoväitteiksi.
Eettisessä relativismissa on keskeistä moraalilausumien pätevyyden perusteltavuus
eikä ilmaisuissa kiinnitetä huomiota niinkään niiden oikeellisuuteen tai hyvän funktioon.
Hoitamisen eettinen funktio on tässä tutkimuksessa esitetty selvästi; hoitamisen etiikassa
otetaan kantaa potilaan hyvään. Potilaan hyvä on se funktio, minkä mukaan toimitaan.
Eettinen relativismi johtaa uusien perustelujen etsimiseen ja lisäkysymysten esittämiseen entisten käydessä kestämättömiksi. Kysymysten loputon esittäminen ja niihin
vastaamisen vältteleminen saattaa johtaa lopulta eettiseen skeptismiin tai nihilismiin.
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Tilanne, jossa tyydytään vain spekuloimaan ja epäilemään tai keskitytään pelkästään
lähtökohtien kieltämiseen ja kumoamiseen, johtaa turhautumiseen eikä vie hoitamisen
eettistä keskustelua eteenpäin. Sen voidaan sanoa olevan myös vastuutonta tieteen tekemistä, joka jättää praktisen työn tekijät oman onnensa nojaan tekemään yksin vaikeita
ratkaisuja ja päätöksiä. Tämä tutkimus osaltaan osallistuu hoitamisen etiikan perusteita
koskevaan keskusteluun ja esittää hoitamisen ontologisiksi lähtökohdiksi hoitamisen
olemusta kuvaavat teoreettiset väittämät.
Hoitamisen käsitteen tarkastelun lähtökohtana on hoitamisen olevan hahmottaminen
siten, että saadaan hoitamisen olemus esiin epäilyksettömästi. Tarkastelusta on se hyöty,
että se vahvistaa siihen liittyvien ilmiöiden yhteisen kielen ymmärtämistä. Se laajentaa
ymmärrystämme myös siinä, kun pohdimme, mitä merkityksiä ja arvoja hoitamiselle sekä
hoitotyölle annetaan yleisesti ja mitä ammattilaisten keskuudessa. Tarkastelun keskeinen
tehtävä on erilaisten näkemysten esiin nostaminen ja sen pohjalta dialogin avaaminen,
vaikkakaan se ei välttämättä johda siihen, että päädyttäisiin samoihin johtopäätöksiin.
Tämän tutkimuksen teoreettisten väittämien tehtävänä on selkiyttää hoitotieteen keskeistä ontologista käsitettä, hoitamista. Ne täydentävät tähän mennessä heikosti määriteltyä ja alustavasti esitettyä hoitamisen käsitettä. Väittämistä johdetut teesit kuvaavat
väittämien perusteltuja sisältöjä. Ne ilmaisevat hoitamisen olemusta ja niistä johdetut
teesit puolestaan sisältöineen ja perusteluineen olemuksen naturalistisia ominaisuuksia eli
hoitamisen olevan luonnetta. Olemusta kuvaavat väittämät luonnehtivat hoitamisen eettisiä ominaispiirteitä lähtökohtanaan ajatus, että hoitaminen on sinänsä eettistä. Se tarkoittaa sitä, että hoitamisen funktio on potilaan hyvä. Moraalisuus taas on yksi hoitamisen
väittämän ominaisuus. Viittaan sillä siihen, että hoitamista voidaan ilmaista
moraaliperiaatteina, jotka ohjaavat toimintaa.
Hoitaminen on siis eettistä eli sinänsä hyvää ja hyvää tuottavaa. Sen hyvälle voidaan
antaa naturalistisia ominaisuuksia. Niitä ei voi välttämättä palauttaa takaisin sen eettisiin
ominaisuuksiin eli väittämiin.
Hoitamisen ilmiö vaatii lisätutkimuksia. Tässä väitöskirjassa on vasta hahmoteltu
hoitamisen ontologisia lähtökohtia ja esitetty joitakin sen piirteitä teoreettisina
väittäminä. Mitä muita ominaisuuksia hoitamisen olemukseen voidaan liittää? Voidaanko
esitettyjä väittämiä täydentää lisäteeseillä? Mitä muita heikosti määriteltyjä ilmiöitä
hoitamisessa esiintyy? Jatkotutkimusta vaativista yksittäisistä kohteista voisi mainita
ainakin vapauden, vastuun ja valitsemisen. Tutkimusta voidaan laajentaa myös
empiiriseen suuntaan. Tutkimukset hoitamisen ja hoitotyön arvoista sekä niille annetuista
merkityksistä tarjoaisivat arvokasta tietoa käytännön kehittämistyöhön. Lisäksi tämän
päivän relevantteja tutkimusaiheita hoitotieteessä ovat hoitoetiikan opettaminen,
inhimillisten hoitokokemusten kartoittaminen, hoitamisen ja potilaan hyvän
ominaisuuksien kuvaaminen tapaustutkimusten välityksillä sekä yhteisten universaalien
sopimusten selvittäminen. Hoitamisen teoreettiset tutkimustulokset palautuvat lopulta
yksittäisen potilaan hyväksi.

6 Lähde- ja kirjallisuusluettelo
6.1 Arkistolähdeluettelo
6.1.1 Kansallisarkisto (KA)
Lääkintöhallituksen arkisto I:
Aa:86 Saapuneiden kirjeiden diaari 1904 I
Aa 87 Saapuneiden kirjeiden diaari 1904 II
Aa:165 Saapuneiden kirjeiden diaari 1926 II
Ca:51 Pöytäkirjat
Cb:3 Pöytäkirjat
Da:93, 157, 158, 159, 160, 161 Kirjekonseptit
Eab:115, 149, 150 Viranomaisilta ja yksityisiltä saapuneet kirjeasiakirjat
Eab:217 Viranomaisten ja yksityisten lähettämiä asiakirjoja IV/1926
Eac:1 Saapuneet anomusasiakirjat
Sairaaloitten huolto- ja kylpylaitosten vuosikertomukset 1922, M-R
Ebc:65, 79, 83, 86
Suomen Rauhanliitto:
K1:C Vuosikokoukset, pöytäkirjat 1926–1970
K1:D Julkilausunnot, vetoomukset, ponnet 1924–1952
K2:D Vuosi- ja toimintakertomukset 1922–1970
K4:B1 Jäsenluettelo 1921–1970
K4:B2 Jäsenjärjestöt I Helsingin os

6.1.2 Oulun Sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen arkisto (OSTOLA))
Lahdenperä (1943) Sairaanhoitajataroppilas Tyyne Lahdenperän luennot. OSTOLA.
Tuulio T (1937) Florence Nightingale. Nykyaikaisen sairaanhoidon luoja. Werner Söderström
osakeyhtiön kirjapaino, Porvoo.

175

6.1.3 Oulun maakunta-arkisto (OMA)
Oulun lääninsairaala
Ab:1 Lasarettiosaston päiväkirjat
Ab:5 Leikkauspäiväkirjat
Bf 1:8 Nimikirjaotteet
Bf 1:20 Nimitys-, ero- ja virkavapauskirjeet
Da 1:2 Vuosikertomuksia 1922, 1926, 25-vuotiskertomus 1908–1932:
Da 1:3 Lääkärin kirjekonseptit 1898–1901 n:o 19; 1902–1906 n:o 9
Ja:1 Ohjesäännöt, tilastot, menoarviot ja valtakirjat
Oulun Sairaanhoitajataryhdistys
Ca:3 Pöytäkirjaotteita 1909–1918
Da:1 Toimintakertomukset 1922–1932
Ea:1 Saapuneet kirjeet 1914–1933
Ga:1 Tilikirja 1918–1960
Ga:4 Jäsenmaksukirjat 1925–1971
Ha:1 Säännöt ja yhdistysrekisteriote 1914–1965
Ua:1 Toverilehti (Kipinä) 1915 vuosikerta
Ua:2 Toverilehti (Kipinä) 1916 vuosikerta
Ua:3 Toverilehti (Kipinä) 1917–1918 vuosikerrat
Ua:3 Oulun Sairaanhoitajataryhdistyksen Sairas- ja Hautauskassa Kipinän säännöt 1923
Ua:4 Toverilehti (Kipinä) 1919 vuosikerta
Ud:1 Muistelmat 1909–1918
Ud:2 Muistelmat 1917–1958
Oulun Tuberkuloosin vastustamisyhdistyt r.y.
Ca:1 Johtokunnan kokousten pöytäkirjat 1965–1970
Cb:1 Johtokunnan kokousten pöytäkirjat 1913–1965
Da:2 Vuosikertomukset 1914–1970

6.1.4 Helsingin yliopistomuseo. Lääketieteen historian arkisto (LHA)
Kansio 85:
Hirstiö A (1965) Muistelmia Oulun lääninsairaalan ylihoitaja Namia Kurvisesta, sairaanhoitaja
Alina Hirstiö. Kirje. 2.6.1965.
Kurvinen N (1928) Naima Kurvisen puhe vuodelta 1928.
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Gratschoff L (1901) Kirje Lääkintöhallitukselle 18.3.1901, OMA.
Gratschoff L (1901) Kirje Lääkintöhallitukselle 20.8.1901, OMA.
Gratschoff L (1904) Kirje Lääkintöhallitukselle 28.2.1904, OMA.
Gratschoff L (1904) Kirje Lääkintöhallitukselle 29.6.1904, OMA.
Gratschoff L (1904) Kirje Lääkintöhallitukselle 15.8.1904, KA.
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Kurvinen N (1917) Ehdotus sairaanhoito-opetuksen järjestämiseksi yhtenäiseen suuntaan
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Kurvinen N (1919) Suojeluskuntajuhlia. Kipinä 2, OMA.
Kurvinen N (1919) Kuulumisia viime kuulta. Kipinä 3, OMA.
Kurvinen N (1919) Oulun orpokoti. Kipinä 7, OMA.
Lahdenperä T (1943) Sairaanhoitajataroppilas Tyyne Lahdenperän luennot, OSTOLA.
Lääkintöhallitus (1926) Lääkintöhallituksen kirje Oulun lääninsairaalan ylilääkärille 3.8.1926, KA.
Ojala A (1918) Kirje Suomussalmelta. Kipinä 10, OMA.
Oulun Sairaanhoitajataryhdistys (1909) Pöytäkirjaotteita 1909, OMA.
Oulun Sairaanhoitajataryhdistys (1919) Lääkintöhallituksen kirje Oulun Sairaanhoitajataryhdistykselle 8.10.1919, OMA.
Oulun Sairaanhoitajataryhdistys (1925) Oulun Sairaanhoitajataryhdistyksen jäsenmaksukirja 1925,
OMA.
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OMA.
Oulun Sairaanhoitajataryhdisty (1932) Rakkaat Sisaret, Oulun Sairaanhoitajayhdistyksen jäsenet!
Naima Kurvisen kirjoittama Kiertokirje, OMA.
Oulun Sairaanhoitajataryhdisty (1933) Todistus. 1933, OMA.
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Suomen Rauhanliitto (1925) Suomen Rauhanliiton vuosikertomus vuodelta 1925, KA.
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julkaisuissa esitettyjä näkemyksiä hoitotyöstä ja hoitamisesta.
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Julkaisun nimi /

Näkemyksiä liittyen hoitotyöhön ja

lehti, vol

tutkimuksen lähtökohdat

hoitamiseen

Austin, Wendy

Using the human rights paradigm

Ihmisoikeuksien paradigma ajaa

Nursing Ethics 2001, 8(3)

in health ethics: the problem and

sosiaalista hyvää ja se tekee eron yksilön

the possibilities.

ja yhteisön terveydestä. Sen käyttämiseen

Filosofinen. Tarkastelun kohteena

hoitotyön lähtökohtana tulee suhtautua

terveydenhuollon oikeuksien

kriittisesti. Hoitotyön etiikka tulee

paradigma.

määritellä uudestaan ja toiselta pohjalta.

Blondeau, Danielle

Nursing art as a pracical art: the

Hoitotyö tulee määritellä käytännöllisenä

Nursing Philosophy 2002,

necessary relationshiop between

taitona koska on suhteessa

3(3)

nursing art and nursing ethics.

hoitoetiikkaan, joka taas on

Filosofinen. Taustalla useiden

käytännöllistä. Hoitotyö on sinänsä

hoitotieteilijöiden näkemyksiä

moraalinen taito. Hoitaja hyödyntää

hoitotyön taidosta (nursing art)

eettistä, tieteellistä ja teknistä tietoa.
Hoitotyö ei ole tuottava taito, voima eikä
hienoa taidetta, koska siihen liittyy
hoitamisen olemus.

Botes, Annatjie

A Comparison between the ethics of Terveydenhuollon tiimeissä

Journal of Advanced

justice and the ethics of care.

päätöksenteon ristiriidat perustuvat sen

Nursing 2000, 32(1)

Filosofinen. Tarkastelun kohteena

erilaisiin lähtökohtiin. Ethics of care

eettisen päätöksenteon kaksi

-perusteiselle päätöksenteolle

peruslähtökohtaa: ethics of justice

luonteenomaista on hoitaminen,

ja ethics of care.

osallistuminen ja harmoninen
vuorovaikutus, joka perustuu
tarvelähtöisyyteen, holistisuuteen ja
kontekstuaalisuuteen.

Cortis, Joseph D.; Kendrick

Nursing ethics, caring and culture.

Hoitamisen kolme ulottuvuutta;

Kevin

Empiirinen. Metodina etnografinen

vaikuttavana (henkilöiden välinen

Nursing Ethics 2003, 10(1)

haastattelu. Tiedon analysoinnissa

dynaaminen ja terapeuttinen suhde)

käytettiin Leiningerin luokittelua.

moraalisena käskynä ja kulttuurin
sisältävänä

Fitzgerald, Les;

A Socratic Dialogue on the question Hoitajien toiminnassa, jotka perustavat

Van Hooft, Stan

‘What is love in nursing?’

hoitamisen rakkauteen, on jotakin

Nursing Ethics 2000, 7(6)

Empiirinen. Metodina Nelsonin

enemmän: valmiutta ajatella ja toimia

kehittämä sokraattinen dialogia,

monipuolisesti sekä joustavasti työssään,

jossa useiden keskusteluvaiheiden

kyky ottaa toisen ihmisen hyvään

jälkeen päästään yhteiseen

johtavia kompetentteja riskejä, mikä

määritelmään.

vaatii ammatillisiin käsityksiin
kohdistuvaa kriittistä suhtautumista.
Toisen etu ja hyvä menee omien edelle
ilman vastavuoroisuuden odotusta.
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Flaming, Don

Nursing theories as nursing

Hoitotyön ontologian käsite nostaa sen

Nursing Philosophy 2004

ontologies

filosofista arvoa ja reflektoi

5(3)

Filosofinen. Taustalla Ricoeurin ja

täsmällisemmin hoitajan olemisen

Whiten ontologian käsitteet.

kokemusta. Ontologia avulla voidaan
arvioida teorioiden paikkansapitävyyttä.

Haegert, Sandra

The ethics of self

Hoitamisen eettinen ulottuvuus tulee

Nursing Ethics 2004, 11(5)

Filosofinen. Taustalla Noddingin

esiin, kun toiminta itse on suhteessa

käsitys ideal self, synonyymi

persoonaan ja perustuu hoitajan ja

hoitamiselle ja tämä ideaali

potilaan itsen ideaan

hoitaminen itse lähellä etiikkaa
Hanssen, Ingrid

An intercultural nursing perspective Toimiakseen eettisesti hoitajalla tulee

Nursing Ethics 2004, 11(1)

on autonomy

olla tietoa potilaan persoonallisesta ja

Empiirinen. Aineisto sisältää tietoa

kulttuurisesta taustasta. Hoitotyön

narratiivisista haastatteluista ja

tilannesidonnaisuus tärkeä

kenttä havainnoista. Sen analysointi
tapahtui teemoittain.
Herdman, Elizabeth A.

Nursing in a postemotional society.

Hoitotyössä keskitytään nykyään

Nursing Philosophy 2004,

Filosofinen. Taustalla Mestrovicin

enemmän tiedon ja taitojen

5(2)

näkemys tunteiden

hankkimiseen. Medisiininen malli on

rationalisoitumisesta ja länsimaisen mekaanista ja epähumaania. Hoitotyö on
yhteiskunnan siirtymisestä

vaarassa menettää ontologiset ja

postemotionaaliseen vaiheeseen.

epistemologiset perusteensa.

Hunt, Geoffrey

Human rights or human

Hoitotyössä ihmisoikeudet eivät voi

Nursing Ethics 2001, 8(3)

responisibilities? Remembering

toteutua ellei oteta huomioon

Florence Nightingale

ihmisyyteen liitettäviä velvollisuuksia.

Vapaa. Pääkirjoitus. Taustalla
Nightingalen näkemys oikeuksien
ja velvollisuuksien välisistä
suhteista.
Hunt, Geoffrey

A sense of life: the future of

Professionaalisuuteen liittyy vaatimus

Nursing Ethics 2004, 11(2)

industrial-style health care.

oikeasta hoidosta, mutta siinä

Filosofinen. Lähtee käsitteestä a

huolehtivaisuus jää huomiotta. Heikentää

sense of life

hoitamisen humaaniin liittyvää arvoa.

Hunt, Geoffrey

The ethics of silence

Päätöksenteko siirretty asiantuntijoille.

Nursing Ethics 2004, 11(3)

Vapaa. Pääkirjoitus

Hoitotyön organisaatiokulttuuri on
kaikkialle tunkeutuva mutta silti
näkymätön ja hiljainen.
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lehti, vol
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Isola, Arja; Backman, Kaisa; Family members’ experiences of the Laadullinen geriatrinen hoitotyö
Voutilainen, Päivi;

quality of geriatric care.

merkitsee vanhuksen hyvää elämän

Rautsiala, Tarja

Empiirinen. Arvioiva survey

laatua, johon katsotaan kuuluvan

Scandinavian Journal of

tutkimus, jotka toteutettiin 1998 ja

fyysisten, psyko-emotionaalisten ja

Caring Sciences 2003, 17

2001. Aineiston analyysissä

sosiaalisten tarpeiden täyttyminen.

kvalitatiivisia menetelmiä.

Hyvän hoidon psykologisiin tarpeisiin
liitetään autonomia, yksilöllisyys,
arvokkuus ja yksityisyys. Sosiaalisiin
tarpeisiin vastaaminen täyttyy, kun
vanhus saa keskustella ja vaihtaa
ajatuksiaan hoitajien kanssa. Hoitaminen
on vanhushoitotyön keskus ja
mahdollistuu vuorovaikutuksessa.

Mackintosh, Carolyn

Is there a place for “care” within

Hoitaminen ei luonnostaan kuulu

International Journal of

nursing?

hoitotyöhön. Hoitaminen on

Nursing Studies 2001, 38(

Empiirinen. Kirjallisuuteen

kompleksinen ja vaikeasti määriteltävä.

perustuva hoitamisen (care)ja

Hoitaminen hoitotyössä on laaja taitojen

hoitotyön (nursing) käsiteanalyysi.

ja kykyjen ala, jonka hoitajien tulisi
hallita.

Myllylä, Marjatta

Diakonisen hoitotyön mallin

Todettiin, että hoitotyöstä ei ole

Väitöskirja 2004, Oulun

rakentaminen.

yhteneväistä määritelmää. Tuloksien

yliopisto

Empiirinen. Taustalla Schwarz-

perusteella diakoninen hoitotyö

Barcott ja Kimin hybridinen malli.

määriteltiin professioksi, jota toteuttavat

Aineisto koottiin kirjallisuudesta

diakoniseen hoitotyöhön kouluttautuneet

sekä haastatteluilla ja analysoitiin

sairaanhoitajat hoitotyön ympäristössä.

sisällönanalyysimenetelmällä.

Hoitotyön auttamismenetelmien lisäksi
siinä huomioidaan karitatiivisiä ja
liturgisia auttamismenetelmiä.
Vuorovaikutussuhteessa potilas kokee
saavansa lahjomatonta hoitamista ja
rakkauden tunnetta.

Nelson, Sioban

The search for the good in nursing? Hoitotyössä asiantuntijuus ja etiikka

Nursing Philosophy 2004,

The burden of ethical expertice.

voivat tulla esiin, mikäli rakennetaan

5(1)

Filosofinen. Taustalla hoitotieteen

siltaa luonnontieteen ja tulkitsevan

asiantuntijoihin kohdistuva kritiikki tieteen välillä. Hyvä hoitotyössä perustuu
(kuten Bennerin, Taylorin ja

tietoon, taitoon ja käytäntöön eikä

MacIntyren) sekä heidän etiikan ja

pelkästään esimerkiksi hoitamisen

asiantuntijuus käsitteet.

moraalin ’vuorisaarnaan’.
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lehti, vol
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Näkemyksiä liittyen hoitotyöhön ja
hoitamiseen

Nurminen, Raija

Intuitio ja hiljainen tieto

Hoitotyön tieto liittyy ihmisyyteen,

Väitöskirja 2000, Kuopion

hoitotyössä.

sairauden ja terveyden olemukseen sekä

yliopisto

Empiirinen. Aineisto koostuu

hoitamisen tarkoitukseen ja perustuu

teemakyselyistä ja haastatteluista.

empiiriseen, käsitteelliseen sekä

Analyysissä jatkuvaa vertailevaa

hiljaiseen tietoon. Hoitaminen merkitsee

analyysia.

samankaltaisuutta ja silti ainutlaatuista
erilaisuutta sekä hoitamisen ulkoista ja
sisäistä taidokkuutta. Samankaltaisuus ja
erilaatuisuus on potilaan eheyden
säilyttämistä, inhimillistä huolenpitoa
sekä selviytymisen tukemista.

Pask, Elizabeth J.

Moral agency in nursing: seeing

Nursing Ethics 2003, 10(2)

value in the work and believing that merkittävää potilaalle, joka lisää tämän

Hoitajan kokemus siitä, että tekee jotain

I make a difference

hyvinvointia, vahvistaa hänen

Filosofinen. Taustalla Murdochin

käsitystään, että tekee merkittävää ja

teoria ihmisten reagoimisesta

arvokasta työtä. Kokemukset kehittävät

elämäntapahtumiin

ammatti-itsetuntoa ja motivoi työssä.

Peacock, John W.;

Care under threat in the modern

Ihmiskeskeinen lähestymistapa on

Nolan, Peter W.

world.

hoitamisen sydän. Yksilö ei ole

Journal of Advanced

Filosofinen. Tarkastelun

mitattavissa oleva tai dokumentoitava

Nursing 2000, 32(5)

lähtökohtana käsitys siitä, että

’tapaus’. Terveydenhuollon ammattilaiset

perinteinen hoitamisen idea on

tarvitsevat kriittistä suhtautumista

positivististen tieteen edistymisen

työhönsä eettisiin ja humaanisiin

vuoksi hylätty.

lähtökohtiin; mitä ne ovat todella ja
mihin ne perustuvat.

Provis, Chris; Stack, Sue

Caring work, personal obligation

Hoitajat hankkineet itselleen

Nursing Ethics 2004, 11(1)

and collective responsibility.

velvollisuuksia, jotka resurssien

Empiirinen. Projektiin liittyvä

perusteella ei heille kuulu. Tämän vuoksi

haastattelututkimus.

he tarvitsevat enemmän toimintavapautta
päätöksentekoon.

Perry, Donna J.

Self-transcendes: Lonergans’s key

Hoitotyö on perustunut käytännölliseen

Nursing Philosophy 2004,

to integration of nursing tehory,

tietoon ja periaatteisiin. Hoitotyön teoriat

5 (1)

research and practice

voivat toimia mallina siitä, mikä on

Filosofinen. Taustalla Lonerganin

todella hyvää ja arvokasta. Niiden tulisi

teoria: the human person as a unity. perustua universaaleihin arvoihin, joita
voisi soveltaa kliinisessä käytännössä.
Autonominen hoitaja hyödyntää
terveeseen järkeen perustuvaa tietoa.
Ehdottaa teorian, tieteen ja käytännön
yhdistämistä.
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lehti, vol
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hoitamiseen

Reynold, W; Scott, P.A.;

Nursing, empathy and perception of Empatian tunteella on merkittävä rooli

Austin W.

the moral.

kliinisessä hoitotyössä moraalin

Journal of Advanced

Empiirinen. Toimintatutkimus,

olemuksen oivaltamisessa. Sitä voidaan

Nursing 2000, 32(5)

jossa hoitajia opetettiin ja

edistää kannustavalla asenteella ja

haastateltiin tutkimuksen eri

koulutuksen kautta. Työympäristö voi

vaiheissa. Mukana oli kontrolli

asettaa esteitä empatian osoittamiselle.

ryhmä. Aineiston analysoitiin

Tiedollis-behavioraalinen empatia on

kvantitatiivisesti eri menetelmin.

siten oleellista. Terapeuttiseen
kommunikaatioon liittyy kyky kuunnella
potilasta ja reagoida potilaan asemaan.

Schultz, Gary S.;

Husserl’s theory of wholes and

Husserlin teorian näkökulmasta

Cobb-Stevens, Richard

parts and the methodology of

hoitotieteen tutkimusta tulee uudistaa ja

Nursing Philosophy 2004,

nusing research

syrjäyttää näkemys, että tutkimusmetodi

5(3)

Filosofinen. Taustalla Husserlin

kuvaisi tutkijan persoonaa. Metodin

osien ja kokonaisuuksien teoria

valintaa tulee ohjata käsitys siitä, mikä
sopii ilmiön luonteeseen ja kuinka siitä
saadaan parhaiten tietoa. Keho ja mieli
kuuluvat ihmisen olemukseen.

Tarlier, Denise S.

Beyond caring: the moral and

Hoitaja-potilas suhde perustuu

Nursing Philosophy 2004,

ethical bases of responsive nurse-

luottamukseen, kunnioitukseen ja on

5(3)

patient relationships

molemminpuolista sekä liittyy

Filosofinen argumentaatio.

hoitamisen persoonalliseen ja eettiseen
tiedon alaan, joka on oppialan mukaista,
universaalia tai persoonallista. Se
reflektoi enemmän kuin pelkkää
hoitamista.

Watson, Jean

Filosofinen. Tarkastelun kohteena

Hoitaminen on käytännön hoitotyön

Nursing. The Philosophy

on inhimillisen hoitamisen teoria.

ydin, jonka päämääränä on ihmisarvon ja

and science of caring,1979;

inhimillisyyden säilyttäminen

Human science and human

terveydenhuollossa. Hoitaminen ja

care. A Theory of nursing.

huolenpito ovat moraalisia ihanteita eikä

1985.

tehtäväkeskeistä toimintaa. Hoitotyö
sisältää hoitajan ja potilaan välisen
inhimillisen hoitoprosessin.

Zizelberger, Hilde M.

Concerning technology: thinking

Hoitotyössä teknologian osuus tulee

Nursing Philosophy 2004,

with Heidegger

kasvamaan. Se luo mahdollisuuden

5(3)

Filosofinen. Taustalla Heideggerin

paljastaa jotakin, joka liittyy terveyteen,

käsitys teknologian olemuksesta.

sairauteen ja kehoon, ja on yhteydessä
’annettuun arvoon’. Hoitotyö ei johda
käsinkosketeltavaan tulokseen tai
huolehtimisen ja terveyden tuotteeseen.

suhde

Ilmiön kuvauksia

persoonallisuus. Potilaan arvokkuuden tunnistaminen.
Hoitajan kypsyneisyyttä ottaa vastuu potilaan huolehtimisesta. Hänen
avustamista tämän itsensä vuoksi hoitamisen, ruokkimisen, rakastamisen ja
empatian keinoin. Ehtona hoitajan itsetuntemus

Altruismi on hoitajan asettautumista,
jonka edellytyksenä on itsetuntemus,
itsensä hyväksyminen ja

Rakkaus viisauteen, jossa huomio on toisen ihmisen hyvän saavuttamisessa.

Rakkaus johtaa itsenäiseen toimintaan

Uskon ja toivon virittyneisyys

Empaattisuus

Toimintaa perustellaan potilaan hyvästä ”The principle of each person as end”

Toisen ihmisen hyvä

Auttaa vastaanottamaan informaatiota ja omaksumaan terveitä elämäntapoja.

Hoitaminen on terapeuttista, joka vahvistaa potilaan positiivisia kokemuksia.

ilmaiseminen ja viestiminen

antamia merkityksiä. Myönteisten ja kielteisten tunteiden hyväksyminen,

Hoitajan taito ja kyky kokea ja ymmärtää potilaan käsityksiä ja hänen niille

asettaminen oman edun edelle ilman vastavuoroisuutta.

joustavuutta kompetenttien riskien ottamista, tahtoa, sitoutumista, toisen., edun

jotakin enemmän, kuin mitä hoitajan ammatillisuus edellyttäisi, kuten hoitajan

Toisen tilanteeseen asettautumista. Avoimuutta. Hoitajan toiminnassa on

Tieto perustuu ihmisen humaaniin olemukseen ja yhteisöllisyyteen

A sense of life

empaattisuuteen kypsyminen

Hoitaja huolehtii potilaan hyvinvoinnista. Hoitajan sensitiivisyys ja

luonteeseen

Karitatiivisyys, ymmärtäminen, sosiaalisuus, toisen huomioiminen,
toivon ylläpitäminen

Ystävällisyys, välittäminen, rakastaminen

Moraalia voi oivaltaa tunteiden kautta

tunteet empaattinen kasvu mahdollistuu. Ne sisältävät erityisiä arvoja ja tietoa.

Potilaan ja hoitajan kohtaamisen tilanteissa Tunnistamalla ja hyväksymällä

Kutsumus, joka kohdistuu työn

Feminiininen taito

arvoihin

Liittyy universaaliin humaanisiin

moraalista

Hoitaminen on eettistä Inhimillisen hoitamisen taito on

Hoitamisen ja etiikan

Ilmiölle annettuja merkityksiä

Propositiot

Kohde

Liitetaulukko 2. Hoitamisen eettiseen luonteeseen ja tietoon liitettäviä käsitteitä, niiden ominaispiirteitä ja merkityksiä sekä niiden välisiä
suhteita modernia hoitotyötä käsittelevässä uudemmassa aineistossa.
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Propositiot

Hoitamisen tieto on

erityistä ja yksityistä

Kohde

Hoitamisen ja tiedon

suhde

Liitetaulukko 2 jatkuu.
Ilmiön kuvauksia

ja määrittelemätöntä mutta silti relevanttia ja merkityksellistä. Liittyy

potilaan tilanteeseen eläytyvää

Elämänkokemus tuo herkkyyttä toisen ihmisen kohtaamiseen.

ja teoriatieto. Mahdollistaa eläytymisen toisen elämän tilanteeseen.

tiedon varassa, jossa yhdistyvät luovuus, persoonalliset ominaisuudet, kokemus

työskentelytapojen pohtimisella. Muodostuu empiirisen ja henkilökohtaisen

käsittämistä ja ymmärtämistä. Lähtee hoitajasta itsestään, ajattelun ajattelulla ja

elämäntilainteisiin liittyvistä kokemuksista. On erilaista asioiden yhtä aikaista

kehollinen tieto sekä sisäinen tunne, jotka on osoitettu syntyneen ihmisen

Ei voi esittää sanojen ja lauseiden muodossa, vaan on aistittavissa, havaittavissa

Hiljainen tieto on intuitiivistä ja

hoitamisen tilanteessa esiintyviä ilmiöitä ja tekijöitä.

ilmapiiriin. Auttaa hoitajaa hahmottamaan, ymmärtämään ja jäsentämään

huomaavaisena käytöksenä. Johtaa inhimillisesti arvokkaaseen hoitamisen

kokonaisvaltaisessahuolenpidossa. Ilmenee ystävällisenä, rauhallisena ja

ilmapiirin, luo toivoa selviytymisestä ja jaksamisesta, joka konkretisoituu

siinä tilanteessa, tässä ja nyt. Mahdollistaa inhimillisen, turvallisen ja avoimen

Tarkoittaa hoitajan fyysistä, terapeuttista, holistista ja henkistä olemassaoloa

tilanne joka edellyttää ”läsnäoloa”.

vuorovaikutuksen molemminpuolisuus. Kohtaaminen on aina ainutlaatuinen

potilaan ja hoitajan välillä
Hoitajan autenttinen läsnäolo

Olennaisia piirteitä ovat toisen kunnioittaminen, keskinäinen luottamus ja

osallistuminen ja harmoninen vuorovaikutussuhde.

kokonaisvaltaisesti Luonteenomaista hoitamisessa on vastavuoroinen

Potilasta hoidetaan lähtien hänen tilanteestaan tarpeistaan ja persoonastaan

moraalitietoon.

Viittaa yksilön ominaisuuteen, persoonalliseen moraalin tunteeseen ja

Herkkäluonteinen vuorovaikutussuhde

Holistisuus ja kontekstuaalisuus

Hoitamisen eettinen tieto on yksityistä

Ilmiölle annettuja merkityksiä
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Kohde

praktista

Hoitamisen tieto on

Propositiot

Liitetaulukko 2 jatkuu.

aktiivisen ja monipuolisen vuorovaikutuksen kautta, kuuntelemalla,

Ihmisen inhimilliseen olemukseen
liittyvää tietoa

Ympäristöön liittyvä tieto

Hoitotyön taito

Luonteeltaan käytännöllistä tietoa

Tunteiden tunnistaminen, ilmaiseminen ja hyväksyminen keskeisenä

Tunteet

tapaan, selviytymiseen, kuntoutumiseen ja hyvän hoidon kokemuksiin.

kokemuksiin. Ympäristö vaikuttaa potilaan häpeän tunteen käsittelemisen

(keho, sänky, huone) vaikuttaa hänen mielialaansa ja itsemääräämisoikeuden

tapoihinsa, jopa terveyteen. Potilaan henkilökohtaisen tilan huomioiminen

ymmärtämään hänen elämänhistoriaa, joka vaikuttaa hänen käytökseensä ja

Tieto niistä olosuhteista ja ympäristöstä, mistä potilas tulee, auttaa

potilaan kohtaamisessa.

hoitajan ihmistuntemusta. Terveen järjen käyttämistä. Kulminoituu hoitajan ja

valveutuneisuutta, tietoa ja ymmärrystä. Karttuu kokemuksen myötä, joka lisää

moraalisissa ratkaisuissa ja teoissa ja edellyttää hoitajalta eettistä

Alisteinen hoitoetiikalle ja on sinänsä moraalista taitoa, joka tulee esiin

palautuu potilaan hyväksi.

auttamismenetelmiin liittyvää tietoa. Oleellista, että niiden käyttäminen

on käytännöllistä Huomioidaan myös objektiivista, universaalia sekä hoitotyön

Kohdistuu hoitamisen taitoihin ja ympäristöön. Liittyy eettiseen tietoon, joka

elementtinä hoitamisessa vahvistaa hoitamisen inhimillistä ja eettistä olemusta

Oman toiminnan pohtiminen lisää itseymmärrystä

Itseymmärrys

ihmisten sekä ympäristön kanssa.

avoin, keskittynyt, tarkoituksenmukainen ja välittömässä suhteessa toisten

koskettamalla, tarkkailemalla, keskustelemalla ja ohjaamalla. Ilmapiiri on

Ilmiön kuvauksia
Voidaan tavoittaa kokemuksien ja elämyksien kautta, kuten osallistumalla,

Ilmiölle annettuja merkityksiä

197

Kohde

Propositiot

Liitetaulukko 2 jatkuu.

ja hajusteille haiseminen, kova ääni, potilaan vähätteleminen ja huono kohtelu

Potilaan pärjäämistä heikentävä
hoitajan toiminta

toiminnan

Taitoa ratkaista eteen tulevia käytännöllisiä ongelmia itsenäisesti.

tekemään oikeita ratkaisuja.

Auttaa hoitajaa arvioimaan, arvottamaan ja reagoimaan erityisissä tilanteissa ja

älyllinen hyve
Mahdollistaa hoitajan itsenäisen

Hoitaja tarkkailee käsityksiään potilaan tilasta ja hoidosta sekä toiminnastaan.

Hoitajan toiminnassa harkinta on

tervehtymistä.

vähentävät potilaan inhimillisen arvokkuuden tunnetta, itsemääräämistä sekä

Ilmiön kuvauksia
Hoitajan kovat otteet, luvatta koskettaminen, kylmät kädet, tuijotus, tupakalle

Ilmiölle annettuja merkityksiä
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Liitetaulukko 3. Suomessa ilmestyneitä oppi- ja ammattikirjoja sekä muita julkaisuja
primaarilähteinä.
Nimike

Ilmestymisvuosi

Sijoituspaikka

1921

Oyvk

1911

KIB

1936

Oyvk

Sairaanhoitajatarlehti (n:o 3,4,7,9)

1926

Kvk

Sairaanhoitajatarlehti (n:o 5,9,11)

1927

Kvk

Sairaanhoitajatarlehti (n:o 3)

1928

Kvk

Sairaanhoitajatarlehti (n:o 1)

1929

Kvk

Sairaanhoitajatarlehti (n:o 1,4,5,9)

1930

Kvk

Sairaanhoitajatarlehti (n:o 3,4,12)

1931

Kvk

Sairaanhoitajatarlehti (n:o 1,2,9)

1933

Kvk

Sairaanhoitajatarlehti (n:o 11)

1934

Kvk

Sairaanhoitajatarlehti (n:o 9,11,12)

1935

Kvk

Sairaanhoitajatarlehti (n:o 4)

1937

Kvk

Oppi- ja ammattikirjallisuus
Mannerheim S. & al. Käytännöllisiä ohjeita ja
sairashoidollisia toimenpiteitä
Rodhe E. Ur sjukvårdens etik
Voipio E. Sairaanhoitajattarien oppikirja. Sairaanhoidon
alkeet
Lehdet
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Liitetaulukko 4. Naima Kurvisen aineistoon perustuvat primäärilähteet.
Nimike

Ilmestymisvuosi

Sijoituspaikka

Painetut lähteet, kirjat
Kurvinen N. Vid Sjukbädden af X

1903

Oyvk

Kurvinen P. Elämäni uralta

1913

Hyvk

Painetut lähteet, yhdistykset
Oulun Sairaanhoitajataryhdistyksen säännöt

1919

OMA

Oulun Sairaanhoitajataryhdistys Oulun

1923

OMA

Oulun Sairaanhoitajataryhdistyksen 25-vuotiskertomus 1908–1932 1932

OMA

Sairaanhoitajataryhdistyksen Sairaskassa ja Hautauskassa
”Kipinän” säännöt
Painetut lähteet, lehdet
Epione (n:o 4,11)

1908

Kvk

Epione (n:o 7)

1914

Kvk

Epione (n:o 4)

1929

Kvk

Epione (n:o 4)

1929

Kvk

Epione (n:o 5)

1933

Kvk

Naisten Ääni (10, 21–23)

1926

Oyvk

Pohjolan Jouluruusuja

1926

Jvk

Pohjolan Jouluruusuja

1927

Jvk

Pohjolan jouluruusuja

1928

Jvk

Painamattomat lähteet, lehdet
Kipinä (n:o 1,2,6,7,10)

1915

OMA

Kipinä (n:o 12)

1916

OMA

Kipinä (n:o 2,3,5,10)

1917

OMA

Kipinä (n:o 1,2,6,10)

1918

OMA

Kipinä (n:o 1,2,3,7)

1919

OMA

Lepolassa kävijäin muistelmia

19.7.1914

OMA

Lepolassa kävijäin muistelmia

30.8.1914

OMA

Painamattomat lähteet, päiväkirjat

Painamattomat lähteet, pöytäkirjat
Oulun Sairaanhoitajataryhdistys Pöytäkirjaotteita

25.9.1909

OMA

Oulun Sairaanhoitajataryhdistyksen jäsenmaksukirja

1925

OMA

Oulun Sairaanhoitajataryhdistyksen jäsenmaksukirja

1928

OMA

Oulun Tuberkuloosin vastustamisyhdistys pöytäk.

11.3.1913

OMA

Suomen Rauhanliiton vuosikokouksen pöytäk.

12–13.6.1926

KA

Suomen Rauhaliiton Keskushallituksen kokouksen pöytäkirja, 6 §

21.5.1933

KA

Kurvinen N. Oppilaskodin vuosikertomus Lääkintöhallitukselle

1922

KA

Suomen Rauhanliiton Vuosi- ja toimintakertomus

1925

KA

Hietaniemen Kolumbario? Todistus OSY:lle

1933

OMA

Hirstiö A. Muistelmat

19?

LH A

Kurvinen N. Puhe

1928

LHA

Painamattomat lähteet, vuosikertomukset

Painamattomat lähteet, puhe, muistelma, todistus

Liitetaulukko 4 jatkuu.
Nimike

Ilmestymisvuosi

Sijoituspaikka

Bergholm H. Lääkintöhallitukselle

28.9.1904

KA

Cederqvist M. Lääkintöhallitukselle

29.6.1904

KA

Gratschoff L. Lääkintöhallitukselle

20.8.1901

OMA

Gratschoff L. Lääkintöhallitukselle

18.3.1901

OMA

Gratschoff L. Lääkintöhallitukselle

28.2.1904

OMA

Gratschoff L. Lääkintöhallitukselle

29.6.1904

OMA

Gratschoff L. Lääkintöhallitukselle

15.8.1904

KA

Gratschoff L. Kurviselle

18.5.1926

OMA

von Hellens Lääkintöhallitukselle

? 1920

OMA

Lääkintöhallituksen kirje G.L:lle

3.8.1926

KA

Lääkintöhallituksen kirje OSY:lle

8.10.1919

OMA

Painamattomat lähteet, kirjeet

Lyhenteet: Hyvk = Helsingin yliopiston varastokirjasto, Helsinki. Jvk_=Jyväskylän varastokirjasto, Jyväskylä.
KIB = Karolinska Institutets Bibliotek, Stockholm. KA = Kansallisarkisto, Helsinki. Kvk = Kuopion
varastokirjasto, Kuopio. LHA = Lääketieteen historian arkisto, Helsinki. OMA = Oulun Maakunta-arkisto,
Oulu. OSTOLA =Oulun Sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen arkisto, Oulu. Oyvk = Oulun yliopiston
varastokirjasto, Oulu.
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