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Abstract
The aim of the study was to open up, define and categorise the concept of equality as a value of
nursing ethics research. The goal of the study was to acquire tools that would help to understand the
background, meaning and possibilities of the concept of equality in nursing ethics research. The
research was positioned in conceptual basic study of nursing ethics, and it followed a philosophical
approach, which consisted of three phases: problematisation, explication and argumentation. During
problematisation, a systematic review of literature was conducted to define the concept of equality
and its theoretical starting points in previous nursing ethics research.
This study characterised the concept of equality in previous nursing ethics research as
monolithical liberalistic-individualistic privilegisation. Here, monolithical meant that in previous
nursing ethics research, equality had been a key value that was argued through classical but fairly
uniformly interpreted theoretical starting points. At times, the status of equality had been so selfevident that its theoretical starting points were sometimes accepted with very little critique and no
explicit examination. Liberalistic-individualistic privilegisation manifested itself as emphasising the
individual, emphasising the community and as internal conflict of the concept in terms of practical
nursing.
The theoretical frame of reference of the study, based on feminist moral philosophy, was defined
during explication. It viewed equality as a changing and evolving ethical value, depicting
interrelations between people, with different implications in different relationships. In this study,
equality was described using the concept of trilogical equality. This means that in addition to
monolithical liberalistic-individualistic privilegisation, equality in nursing ethics research calls for
taking into account three dimensions defining equality, i.e. the concepts of difference, dependence
and power. As a world order principle, difference meant diversity, in which it is significant and
valuable in itself. Understanding differences lead to acknowledging the difference and the resulting
dependence between individuals or groups. Through redefinition of difference and dependence,
power obtained its new meanings, where focus was given to the asymmetry and lack of dominance
connected with it. During argumentation, the concept of trilogical equality brought a range of
concepts into the study of equality within nursing ethics research, through which the practical
encounter of nursing and health care could be approached. The results of the study can be used to
develop the range of concepts concerning equality in nursing ethics research and the ethical
discussion on it, as well as to develop nursing ethics research and teaching.

Keywords: equality, ethics, feminist moral philosophy, nursing, philosophical method
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Tiivistelmä
Tutkimuksen tarkoituksena oli avata ja jäsentää tasa-arvon käsitettä hoitotyön etiikan tutkimuksen
arvona. Tavoitteena oli lisätä ymmärrystä käsitteen taustoista ja näkökulmista. Tutkimus sijoittui
hoitotieteen käsitteelliseen perustutkimukseen. Se noudatti filosofista tutkimustapaa, joka muodostui
problematisoinnin, eksplikoinnin ja argumentoinnin vaiheista. Problematisoinnin vaiheessa tasaarvosta rakennettiin viitekehys, jonka avulla analysoitiin aikaisemman hoitotyön etiikan tutkimuksen
tasa-arvon käsite. Eksplikoinnin vaiheessa määritettiin feministiseen moraalifilosofiaan perustuva
trilogisen tasa-arvon näkökulma. Tämän avulla jäsennettiin, syvennettiin ja kehitettiin edelleen
aikaisempaa hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvon käsitettä. Argumentoinnin vaiheessa
arviointiin trilogisen tasa-arvon näkökulman mahdollisuutta avata hoitotyön etiikan tutkimuksen
tasa-arvon käsitettä.
Tämän tutkimuksen mukaan aikaisemman hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvon käsite oli
luonteeltaan monoliittinen, joka tarkoitti sitä, että tasa-arvo on keskeinen ja itsestään selvä
universaaliin ihmisarvoon perustuva arvo. Käsitteelle määritettiin kaksi ulottuvuutta. Ensimmäistä eli
teoreettista ulottuvuutta kuvasti liberalistis-individualistinen etuoikeutus. Tällä tarkoitettiin sitä, että
yksilö asetetaan tasa-arvon tarkastelussa ensisijaiseen asemaan ja tuota asemaa pyritään turvaamaan
distributiivisen tasa-arvon rakenteiden avulla. Toista eli toiminnallista ulottuvuutta kuvasi hajaannus.
Hajaannuksella tarkoitettiin sitä, ettei tasa-arvon käsitteen teoreettinen ulottuvuus kyennytkään
vastaamaan toiminnallisen ulottuvuuden esiin nostamiin kysymyksiin. Toiminnallinen ulottuvuus
jopa haastoi universaalin ihmisarvon ja tasa-arvoa turvaavien rakenteiden toteutumisen. Lisäksi
hoitotyön kontekstuaalinen ja konkreettinen kohtaaminen toivat esille käsitteen rajapinnat eli tasaarvon toiminnallista ulottuvuutta lähellä olevat käsitteet.
Tutkimus tuotti näkökulman, jossa tasa-arvo ymmärrettiin siten, että se on muuttuva ja muuntuva
ihmisten suhteita ja välejä kuvaava eettinen arvo. Lisäksi se saa eri suhteissa erilaiset merkitykset.
Tätä kuvattiin eron, riippuvuuden ja vallan käsitteillä ja sitä kutsuttiin trilogisen tasa-arvon
näkökulmaksi. Näkökulmassa ero merkitsi yksilöihin tai ryhmiin liittyvää itsessään arvokasta ja
merkityksellistä epähierarkkista moninaisuutta. Ihmisten eroista ja erilaisuudesta johtuen ihmiset
ymmärrettiin toisistaan väistämättä riippuvaisiksi. Riippuvuus ymmärrettiin myönteisenä olemisen
perusedellytyksenä, johon sisältyvä valta oli luonteeltaan vastuullista, asymmetristä ja
dominoimatonta. Trilogisen tasa-arvon näkökulma avasi tasa-arvon käsitettä sekä teoreettisen että
toiminnallisen ulottuvuuden kautta. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää hoitotyön etiikan
tutkimuksen tasa-arvoa koskevan käsitteistön ja siitä käytävän eettisen keskustelun kehittämiseen
sekä hoitotyön etiikan tutkimukseen ja opettamiseen.

Asiasanat: etiikka, feministinen moraalifilosofia, filosofinen lähestymistapa, hoitotiede,
tasa-arvo

Leeville

8

Kiitokset
Kiinnostuin hoitotieteestä opiskellessani sairaanhoitajaksi. Erityiset kiitokseni
tuolta ajalta haluankin osoittaa THL Pirkko Sandelinille, joka opetti
innovatiivisesti, avartavasti ja ymmärrettävästi hoitotieteellisen tutkimuksen
peruslähtökohtia. Haluan kiittää myös opiskelijakollegaani Anni Riuttasta, jonka
kanssa käydyt arkea rikastuttavat päivittäiset keskustelut kypsyttivät ajatuksen
hoitotieteen opinnoista.
Kiinnostukseni hoitotyön etiikan tutkimukseen ja jatko-opintoihin heräsi jo
hoitotieteen perustutkinnon aikana. Tästä haluankin kiittää sekä tämän
tutkimuksen ohjaajia että opiskelutovereitani. Haluan kiittää professori Arja
Isolaa
hänen
ehtymättömästä
kannustuksestaan
sekä
ymmärtävästä
suhtautumisesta toisinaan varsin innokkaisiin, mutta haparoiviin, tutkijan askeliin.
Myös hänen syvällinen hoitotieteellisen tutkimuksen tuntemuksensa on ollut
aloittelevalle tutkijalle korvaamaton suunnannäyttäjä.
Kiitän myös tutkimukseni toista ohjaajaa, dosentti Kaarina Kailoa, jonka
ohjauksessa minulla on ollut mahdollisuus olla aina perusopinnoistani lähtien.
Hänen laajat naistutkimuksen ja yhteiskunnallisen toiminnan näkemyksensä ovat
tuoneet tutkimukseni tekemiseen oman merkittävän ulottuvuutensa. Toisinaan
hänen visionääriset näkemyksensä ovat hengästyttäneet aloittelevaa tutkijaa,
mutta on ollut kuitenkin erittäin arvokasta nähdä, miten saumatonta ja
merkityksellistä voi olla tieteellisen tutkimuksen ja yhteiskunnallisen toiminnan
välinen suhde.
Olen saanut olla myös tutkimuksen kolmannen ohjaajan dosentti Kari
Väyrysen ohjauksessa perustutkintoni filosofian perusopinnoista lähtien. Kiitän
häntä saamastani kärsivällistä, pitkämielisestä ja kiireettömästä ohjauksesta. Hän
on auttanut palaamaan aina uudelleen peruskysymysten äärelle. Nämä
peruutusaskeleet ovat tuntuneet toisinaan jopa turhauttavilta, mutta ovat aina
lopulta osoittautuneet erittäin opettavaisiksi ja antoisiksi.
Lämpimät kiitokseni osoitan tutkimukseni esitarkastajille eli professori
Maritta Välimäelle ja professori Jaana Hallamaalle. Heidän tarkkojen,
asiantuntevien ja kannustavien näkökulmiensa ansiosta jäsensin ja tarkensin
työtäni vielä kerran. Erityisesti tasa-arvon käsitteen viitekehys sekä aikaisemman
hoitotyön etiikan tutkimuksen käsitteen analyysi kirkastuivat ja selkeytyivät
huomattavasti. Kiitokset myös englannin kielen tarkastuksesta FM Anna
Vuolteenaholle sekä suomen kielen tarkastuksesta FM-yo Anni Ketolalle.
9

Haluan kiittää erittäin lämpimästi myös opiskelijakollegoitani ja heistä
erityisesti Mariaa, Satua, Annua, Sannaa ja Kirsiä. Teidän kanssanne käydyt
tieteelliset ja tie(tee)ttömät keskustelut, yhteiset itkut ja naurut sekä opinnot niin
koti- kuin ulkomaillakin ovat olleet minulle kasvattavia ja merkittäviä. Ne ovat
osoittaneet vertaistuen arvon parhaimmillaan. Kiitos myös sekä hoitotieteen että
naistutkimuksen tutkimusryhmille saamastani vertaistuesta. Naistutkimuksesta
kiitän vielä erityisesti sekä professori Vappu Sunnaria että KM Mervi Heikkistä
kannustavasta ja keskustelevasta ilmapiiristä. Erityiskiitokset myös FM Hannele
Karhulle: hänen kannustuksensa ja esimerkkinsä on ollut näillä tutkimuksen
alkumetreillä erittäin merkittävää.
Kiitos myös niille opiskelija- ja hoitotyöntekijäryhmille, joiden kanssa
minulla on ollut ilo ja mahdollisuus opettajana ja kouluttajana keskustella ja
parantaa hoitotyön etiikan maailmaa. Hoitotyön etiikan keskusteluissa
osoittamanne innokkuus ja kriittisyys ovat olleet kannustamassa ja antamassa
merkitystä myös omalle tutkimukselleni. Kantakoon intonne ja asiantuntijuutenne
vielä entistä eettisesti tiedostavampaan hoitotyöhön ja terveydenhuoltoon.
Erityisen lämpimästi kiitän myös hoitotieteen laitoksen henkilökuntaa niin
kollegiaalisesta kuin kaikesta siitä erittäin tärkeästä epävirallisemmastakin tuesta.
Kiitän myös osastosihteeri Eija Tuomea käytännön asioiden hoitamisesta ja
huolehtimisesta. Suuri kiitokseni tutkimuksen toteuttamisesta kuuluu Oulun
yliopisto lääketieteellisen kirjaston henkilökunnalle: ilman heidän kärsivällistä,
asiantuntevaa, nopeaa ja tarkkaa apuanne, tutkimukseni ei olisi nyt tässä
vaiheessa. Lämmin kiitokseni!
Nöyrimmät kiitokseni kohdistuvat sille taloudelliselle tuelle, jota olen
tutkimukseni eri vaiheissa saanut. Näitä tahoja ovat Lehto-säätiö, Suomalainen
Konkordia-liitto, Valtakunnallinen sosiaali- ja terveyshallinnon, talouden ja
politiikan tutkijakoulu, Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos ja Suomen
sairaanhoitajaliitto. Kiitos luottamuksestanne, sen on kannustanut ja motivoinut.
Sydämelliset kiitokseni haluan osoittaa teille Riikka, Milja, Merja, HannaLeena, Eerika, Marjut, Sanna ja Hannele. Te olette ystävinä nähneet myös tämän
elämänvaiheeni varsin läheltä ja muistoissani tähän tulee aina liittymään teidän
lämmin läsnäolonne. Te tunsitte, te tuitte, te olitte. Olen erityisen liikuttunut ja
kiitollinen siitä, että olette edelleen.
Kiitos myös Sinulle Katri-mummu: Sinun ponnistelusi ja saavutuksesi
elämässä ovat olleet minulle merkittävä esimerkki. On ollut myös suurenmoista
nähdä ja kokea millaista on todellinen sydämen sivistys. Erityisen lämpimät
kiitokseni haluan osoittaa omille vanhemmilleni ja sisaruksilleni. Äiti ja Isä,
10

kodin turvallisessa perustassa meillä jokaisella on ollut tilaa etsiä omia siipiämme
ja koetella niiden kantavuutta. Näissä lentoharjoituksissa olette meitä
kärsivällisesti tukeneet ja luoneet luottamuksellisen perustan, jonka varaan on
ollut hyvä rakentaa. Sydämelliset kiitokset myös sisaruksilleni sekä perheille,
jotka olen teidän kauttanne saanut: lentoharjoitukset jatkukoot, kukin tahoillaan,
jokainen läsnä ja lähellä, sydämissä.
Rakkaimmat kiitokseni osoitan Sinulle Leevi. Olen opiskellut koko
kahdeksanvuotisen elämäsi ajan. Elämäni merkittävimmät ja rakkaimmat asiat ja
kokemukset olen oppinut ja saanut kuitenkin Sinun äitinäsi. Kiitos, Leevi.
Keväässä,

Mari Kangasniemi

11

12

Sisältö
Abstract
Tiivistelmä
Kiitokset
9
Sisältö
13
1 Johdanto
17
2 Tutkimuksen tarkoitus, tavoite ja tutkimustehtävät
21
3 Tutkimuksen lähtökohdat ja eteneminen
23
3.1 Tasa-arvo terveydenhuollon lähtökohtana .............................................. 23
3.2 Tasa-arvo eettisenä käsitteenä ................................................................. 25
3.2.1 Tasa-arvo moraalisena arvona ...................................................... 26
3.2.2 Tasa-arvo ihmiskäsityksen ilmaisevana käsitteenä....................... 27
3.2.3 Etiikan tutkiminen ........................................................................ 29
3.2.4 Hoitotyön etiikan tutkimus ........................................................... 30
3.3 Tutkimuksen tieteenfilosofiset lähtökohdat ............................................ 32
3.3.1 Tieto ja tietäminen tasa-arvosta .................................................... 33
3.3.2 Tasa-arvon purkaminen ja rakentaminen...................................... 38
3.3.3 Tasa-arvo perustutkimuksen kohteena.......................................... 40
3.4 Tutkimuksen kulku.................................................................................. 42
4 Tasa-arvo
45
4.1 Oikeudenmukaisuuden kannalta merkityksellinen erilaisuus ................. 45
4.2 Samanarvoisuus tasa-arvon perustana..................................................... 52
4.2.1 Lähtökohtana jakamaton tasa-arvo............................................... 52
4.2.2 Luonnontila ja tasa-arvo ............................................................... 61
4.2.3 Tietämättömyyden verho ja tasa-arvo .......................................... 70
4.3 Sukupuoli osaksi tasa-arvokeskustelua ................................................... 72
4.3.1 Keskustelun avaus ........................................................................ 72
4.3.2 Feministisen moraalifilosofian näkökulma .................................. 76
4.3.3 Intersektionaalisuus ja tasa-arvo................................................... 84
4.4 Tasa-arvo tämän tutkimuksen viitekehyksenä......................................... 87
4.4.1 Tasa-arvon teoreettinen ulottuvuus – argumentit
samanarvoisuudesta...................................................................... 89
4.4.2 Yhteiskunnallinen ulottuvuus – oikeudellinen
yhdenvertaisuus ............................................................................ 95
4.4.3 Toiminnan ulottuvuus – tasa-arvo kohtaamisessa ...................... 100

13

5 Tasa-arvo aikaisemmassa hoitotyön etiikan tutkimuksessa
103
5.1 Aineiston valinta ................................................................................... 104
5.2 Aineiston analyysi ................................................................................. 107
5.3 Tasa-arvon teoreettinen ulottuvuus – universaali yksilöllisyys ............. 108
5.3.1 Lähtökohtana olemisen tasa-arvo ............................................... 110
5.3.2 Distributiivisen tasa-arvon rakenteet tasa-arvon
varmistajina ................................................................................ 111
5.4 Tasa-arvon toiminnallinen ulottuvuus – rajapinnat koskettavat ............ 113
5.4.1 Distributiivisen tasa-arvon rakenteiden
yhteensopimattomuus ................................................................. 114
5.4.2 Konteksti – erilaisuuden moninaisuus ........................................ 116
5.4.3 Tasa-arvo – vallan monet näkökulmat ........................................ 122
5.4.4 Huolenpito ja tasa-arvo............................................................... 127
5.5 Pohdinta hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvosta............................ 131
5.5.1 Tasa-arvon teoreettinen ulottuvuus – yksilöllinen
etuoikeutus.................................................................................. 132
5.5.2 Tasa-arvon toiminnallinen ulottuvuus – käsitteiden
hajaannus .................................................................................... 136
6 Trilogisen tasa-arvon näkökulma
143
6.1 Ekofeministisen etiikan käsitteistö........................................................ 144
6.2 Ero......................................................................................................... 149
6.2.1 Jakoon perustuva ero .................................................................. 151
6.2.2 Ero porrasteettomana erilaisuutena............................................. 154
6.2.3 Pohdintaa erosta.......................................................................... 156
6.3 Riippuvuus ............................................................................................ 163
6.3.1 Riippuvuuden leimaavuus .......................................................... 163
6.3.2 Riippuvuuden leimaavuuden mahdollisuus ................................ 167
6.3.3 Pohdintaa riippuvuudesta ........................................................... 169
6.4 Valta ...................................................................................................... 175
6.4.1 Valta ylitse kaiken....................................................................... 176
6.4.2 Valta ylivaltana ........................................................................... 181
6.4.3 Ylivallan purkaminen ................................................................. 186
6.4.4 Pohdintaa vallasta ....................................................................... 189
7 Johtopäätökset ja loppupohdinta
199
7.1 Johtopäätökset ....................................................................................... 199
7.2 Tutkimuksen luotettavuus ja etiikka...................................................... 204
7.3 Tutkimuksen hyödynnettävyys.............................................................. 207
14

7.4 Jatkotutkimushaasteet ........................................................................... 209
Lähteet
211
Liitteet
237

15

16

1

Johdanto
If we are to hear those among us who speak in a different voice, we need a
different ear.1

Tasa-arvo on moniulotteinen käsite, joka on ollut olennainen tekijä ihmisten
välisten suhteiden määrittäjänä koko länsimaisen filosofian historian ajan (Rae
ym. 1981, Temkin 1993, Dworkin 2000, Gosepath 2001). Pohdinnat sen sisällöstä
ja merkityksestä juontavat juurensa antiikin kreikkalaisista filosofeista valistuksen
ajan yhteiseen tasa-arvon tavoitteeseen, nykyaikaiseen demokratiaan (Abernethy
1959, Lakoff 1964, Harva 1980, Niiniluoto 1993, Gosepath 2001, Kuusipalo
2002) ja feministiseen tarkasteluun (Holli 2002, Kuusipalo 2002, Symington
2004,Raevaara 2005). Nykyisin tasa-arvo on eri yhteiskunnan alueiden ja
tieteiden yhteinen kiinnostuksen kohde. Sen jokapäiväisyyden vuoksi käsitteen
sisältöä pidetään usein itsestään selvänä (Hautamäki 1998, Holli 2002) ja sen
tarkastelua ja erittelyä jo saavutettuna, vanhentuneena ja mielenkiinnottomana
(Holli 2002). Kuten muutkin käsitteet, myös tasa-arvon käsitteen merkitys, sisältö
ja tulkinta ovat kuitenkin historiallisia, kontekstuaalisia ja muuttuvia (Hautamäki
1998, Liehu 1998, 947, Holli 2002, Raevaara 2005, 21). Muutos on välttämätöntä,
jotta se myös käsitteenä vastaisi muuttuvia olosuhteita ja peilaisi yhteiskunnallista
kontekstia ja sen murroksia (Hautamäki 1998, Holli 2002). Käsite muuttuu myös
tietoisuuden kasvun myötä (Liehu 1998, 947), jolloin siihen liittyvät uudet
käsitteet (esimerkiksi moniperustainen syrjintä, intersektionaalisuus) haastavat
määrittelemään jo käytössä olevaa tasa-arvon käsitettä uudelleen (Pentikäinen
2002, 95).
Tasa-arvo kuuluu keskeisesti myös terveydenhuoltoon, jonka tavoitteena on
terveyden osalta edistää ja turvata kansalaisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia
toimia yhteiskunnassa (Daniels 2001, ETENE 2001, Lohiniva-Krekelä 2001).
Kuten muissakin terveydenhuollon etiikan osa-alueessa, myös hoitotyön etiikkaa
tarkastelevassa hoitotieteellisessä etiikan tutkimuksessa tasa-arvo on käsitteenä
keskeinen, hyvin tunnettu ja esillä, mutta sen sisällöllinen merkitys on jokseenkin
oletettu. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on avata ja jäsentää tasa-arvon
käsitettä hoitotyön etiikan tutkimuksen arvona. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä
ymmärrystä hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvon käsitteen taustoista ja
näkökulmista ja siten rikastuttaa hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvon
käsitettä. Tämä on mahdollisuus kehittää hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa1

Daryl Koehn 1998, 19.
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arvoa koskevaa käsitteistöä ja siitä käytävää eettistä keskustelua.
Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää hoitotyön etiikan tutkimuksessa ja
opetuksessa.
Metodologisesta näkökulmasta tämän tutkimuksen tavoitteena olevan tiedon
saavuttaminen on perusteltua ja mielekästä filosofisen tutkimuksen avulla. Sille
luonteenomaisena tämäkin tutkimus etenee hermeneuttisesti ja päällekkäisesti
(Varto 1992a, 69, Haaparanta & Niiniluoto 1993, 93), joten on paitsi vaikeaa
myös teennäistä erottaa selkeät tutkimusvaiheet toisistaan. Jäsennyksenä toimi
kuitenkin Haaparannan ja Niiniluodon (1993) määrittelemä filosofinen
tutkimustapa, joka etenee siten, että ensin kyseenalaistetaan jokin itsestään
selvänä pidetty käsitys (problematisointi). Tämän jälkeen tätä näkemystä
eritellään ja se ja sen vaihtoehdot muotoillaan selkeästi (eksplikointi). Lopuksi
arvioidaan vaihtoehtojen pätevyyttä ja niiden tueksi esitettyjä perusteita
(argumentaatio).
Ensimmäisessä eli problematisoinnin vaiheessa määrittelen tutkimuksen
tarkoituksen, tavoitteen ja tehtävän. Määrittelen tasa-arvon käsitteen ja rakennan
sen pohjalta viitekehyksen, jonka avulla analysoin aikaisemman hoitotyön etiikan
tutkimuksen tasa-arvon käsitteen. Toisessa eli eksplikoinnin vaiheessa määrittelen
ja tuon hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvon käsitteen tarkasteluun tässä
tutkimuksessa määrittämäni trilogisen tasa-arvon näkökulman. Kolmannessa eli
argumentoinnin vaiheessa tarkastelen ja perustelen eksplikoinnin kautta
määrittämääni trilogisen tasa-arvon käsitettä ja sen soveltuvuutta hoitotyön
etiikan tutkimuksen näkökulmaksi.
Tutkimus tuottaa systemaattisesti uutta teoreettista tietoa, joten sen voi katsoa
kuuluvan hoitotieteelliseen perustutkimukseen (Eriksson 1997). Tutkimusta
voidaan luonnehtia teoreettiseksi sen tutkimuskysymysten, -aineiston,
metodologian ja tulosten suhteen. Filosofisen tutkimuksen tapaan tarkoituksena ei
ole päätyä yhtenäiseen ja lopulliseen ratkaisuun, vaan löytää kysymykseen
erilaisia näkökulmia (Niiniluoto 2001).
Hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvon käsitteen teoreettisten lähtökohtien
kriittinen tutkimus on merkittävää sekä teoreettisesta että praktisesta
näkökulmasta. Teoreettisesta näkökulmasta se mahdollistaa tunnistamaan käytetyt
käsitteet, niiden teoreettiset lähtökohdat ja arvioimaan niiden soveltuvuutta.
Käyttämämme käsitteet ja niiden teoreettiset lähtökohdat ovat merkittäviä, koska
ne yhtäältä kuvaavat toimintaamme ja toisaalta myös luovat sitä. Praktisesta
näkökulmasta hoitotyön etiikan kriittinen tutkimus mahdollistaa tunnistamaan
käytettyjen käsitteiden ja niiden teoreettisten lähtökohtien käytännölliset
18

seuraukset sekä ymmärtämään ja tekemään näkyväksi yhtä hoitotyön etiikan
tutkimuksen ilmiötä. Koska hoitotyön etiikka on laaja ja moniulotteinen ilmiö,
jota ei voine selittää tyhjentävästi yksittäisen tutkimuksen tai näkökulman avulla,
on sen taustalla olevien erilaisten teoreettisten lähtökohtien monipuolinen
tuntemus merkityksellistä. Tarvitaankin teoreettista tukimusta, ei ainoastaan sen
itsensä vuoksi, vaan jotta voitaisiin ymmärtää ja arvioida hoitotyön toimintaa, sen
perusteita sekä mahdollisesti tarkentaa ja muuttaa niitä.
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2

Tutkimuksen tarkoitus, tavoite ja
tutkimustehtävät

Tutkimuksen tarkoituksena on avata ja jäsentää tasa-arvon käsitettä hoitotyön
etiikan tutkimuksen arvona. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä
hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvon käsitteen taustoista ja näkökulmista.
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi asetan kaksi tutkimustehtävää.
Ensimmäisenä tutkimustehtävänäni on analysoida aikaisemman hoitotyön
etiikan tutkimuksen sisältämä tasa-arvon käsite. Toisena tutkimustehtävänäni on
etsiä sellaisia välineitä hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvon käsitteen
tarkasteluun, joiden avulla voisin mahdollisesti jäsentää sitä aiempaa jäsennystä
rikkaammin. Tämä toinen tutkimustehtäväni sisältää hypoteesin, jonka mukaan
feministisen moraalifilosofian käsitteistö voisi toimia sellaisena jäsentävänä
välineenä, joka entisestään syventäisi, laajentaisi ja kehittäisi hoitotyön etiikan
tutkimuksen tasa-arvon käsitettä.
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3

Tutkimuksen lähtökohdat ja eteneminen

Jäsentääkseni tutkimukseni lähtökohtia tarkastelen luvuissa 3.1 ja 3.2 tasa-arvoa
terveydenhuollossa, eettisenä arvona, osana ihmiskäsitystä sekä etiikan tutkimista
ja hoitotyönstä etiikan tutkimusta. Luvussa 3.3 avaan tutkimustani ohjaavia
tieteenfilosofisia lähtökohtia sekä luvun lopuksi esitän tutkimuksen etenemisen.
3.1

Tasa-arvo terveydenhuollon lähtökohtana

Tasa-arvo liittyy terveydenhuoltoon2 jo sen tarkoituksen kautta: terveydenhuollon
tarkoituksena on terveyden osalta edistää ja turvata ihmisten tasa-arvoisia
mahdollisuuksia toimia poliittisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti sekä
yksityisessä elämässään että yhteiskunnassa (Daniels 2001). Terveydenhuollossa
tasa-arvon perusteet on kirjattu sekä kansainvälisiin että kansallisiin sopimuksiin.
Kansainvälisesti vuoden 1978 Alma Atan julistuksen (Declaration of Alma Ata
1978) mukaisesti tasa-arvo on terveydenhuollon oikeudenmukaisuuden
periaatteen keskeinen ulottuvuus. Julistuksessa todetaan, ettei maailmanlaajuinen
ihmisten terveydentilan kokonaiseriarvoisuus ole sosiaalisesti, taloudellisesti tai
poliittisesti hyväksyttävää. Sen mukaan terveydenhuollon palveluiden
tarkoituksena on eliminoida terveyteen vaikuttavia eriarvoisuuksia ja siten
parantaa ihmisten terveydentilaa. Maailman terveysjärjestö (WHO) hyväksyi
tämän vuonna 1979 globaaliksi terveydenhuollon strategiakseen (Nyman 1993).
Strategian mukaisesti jo ihmisoikeudet pyrkivät takaamaan jokaisen oikeuden
tiettyyn terveyden tasoon ja terveyspalveluihin. Terveydenhuollossa tämä yhtäältä
edellyttää jokaista terveydenhuoltohenkilökuntaan kuuluvaa kohtelemaan jokaista
potilasta tasa-arvoisesti ja toisaalta jokaisen potilaan oikeutta tulla kohdelluksi
tasa-arvoisesti. Kansainvälisesti terveydenhuollon tasa-arvoa määrittävät myös
erilaiset kansainväliset ammattien eettiset ohjeet (esimerkiksi International
Councils of Nurses eli ICN). Tasa-arvo ilmenee keskeisenä periaatteena myös
Pohjoismaisen ministeriöneuvoston tasa-arvoyhteistyötä 2006–2010 edistävässä
ohjelmassa, jonka yhtenä painopistealueena on edistää tasa-arvoa sosiaali- ja
terveydenhuollon alueilla (Nordisk Ministerråd 2006).
Kansallista
terveydenhuollon
tasa-arvoa
määrittävät
juridiset,
terveyspoliittiset ja eettiset lähtökohdat. Juridiset lähtökohdat tarkoittavat

2

Terveydenhuolto käsittää terveydenhoidon, sairaudenhoidon ja lääkinnällisen kuntoutuksen
(Lohiniva-Krekelä 2001).
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perustuslakia ja tätä tarkentavia, erityisesti terveydenhuoltoa koskevia, lakeja ja
asetuksia. Tasa-arvo on keskeinen tekijä terveydenhuollossa palvelujen
tuottamista3, terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimintaa4 ja potilaan asemaa
ja oikeuksia säätelevässä normistossa5. Nämä alueet ovat tiiviissä suhteessa
toisiinsa
(Lohiniva-Krekelä
2001)
myös
tarkasteltaessa
kysymystä
terveydenhuollon tasa-arvosta. Suomalaisen terveyspolitiikan tavoitteena on ollut
väestön terveydellisten mahdollisuuksien ja lopputuloksen tasa-arvo. Erityisesti
1970- ja 1980-luvuilla Suomen virallisen terveyspolitiikan tavoite oli WHO:n
tavoitteiden mukainen tasa-arvo (STM 1986). Sama painotus ilmenee edelleen
Terveys 2015 –kansanterveysohjelmassa, jossa tasa-arvo ilmenee kaikkien
väestöryhmien terveyden edistämisessä ja yhtäläisten mahdollisuuksien
takaamisessa mahdollisimman monelle (STM 2001).
Kansallisesti terveydenhuollon tasa-arvon eettisiä lähtökohtia määrittävät
myös Terveydenhuollon eettiset periaatteet (ETENE 2001), eri ammattiryhmien
ammattietiikat ja virkamiesetiikka (Virkamiesetiikka 2000). Terveydenhuollon
eettisten periaatteiden mukainen tasa-arvo tulee esille jo niiden lähtökohdassaan:
periaatteet koskevat kaikkia terveydenhuollossa toimivia yhtäläisesti ja niissä
huomioidaan sekä terveydenhuollon toimijoiden, potilaiden, erityisalojen että
palvelurakenteen näkökulmat. Periaatteiden eettinen sisältö lähtee ihmisten tasaarvoisesta ihmisarvon ja itsemääräämisoikeuden kunnioittamisesta. Sen
argumentaatio perustuu perustuslakiin, sitä tarkentaviin terveydenhuoltoa
koskevista lakeihin ja asetuksiin sekä terveydenhuollossa toimivien
ammattiryhmien eettisiin ohjeisiin. Terveydenhuollon eettisiä periaatteita ovat
oikeus hyvään hoitoon, ihmisarvon kunnioitus, itsemääräämisoikeus,
oikeudenmukaisuus, hyvä ammattitaito ja hyvinvointia edistävä ilmapiiri sekä
keskinäinen yhteistyö ja arvonanto. (ETENE 2001.) Terveydenhuollossa lähes
kaikilla ammattiryhmillä on omat kirjatut ammattietiikkansa. Ne yhdessä
virkamiesetiikan kanssa painottavat tasa-arvoa niin suhteessa ammattilaisten
omaan ja keskinäiseen toimintaan kuin potilaiden kohteluunkin (Virkamiesetiikka
2000 sekä esimerkiksi Sairaanhoitajaliitto 1999, Lääkärin etiikka 2005).
Tasa-arvoa, kuten muitakin terveydenhuollon eettisiä kysymyksiä, voidaan
tarkastella
yhteiskunnallisella,
terveydenhuoltojärjestelmän
sisäisellä,
ammatillisella, yksilöllisellä ja käsitteellisellä tasolla (Thompson ym. 2000,
3

Kansanterveyslaki (66/1972), erikoissairaanhoitolaki (1062/1989), mielenterveyslaki (1116/1990) ja
laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990).
4
Laki (559/1994) ja asetus (564/1994) terveydenhuollon ammattihenkilöistä.
5
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1993), potilasvahinkolaki (585/1986).
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Leino-Kilpi & Välimäki 2003). Terveydenhuollon yhteiskunnallisella tasolla tasaarvoa tarkastellaan terveyden- ja sosiaalihuollon politiikassa, etiikassa ja
organisaatiossa (Thompson ym. 2000). Tällöin ollaan kiinnostuneita esimerkiksi
tasa-arvosta palvelujen saatavuuden, tarjottavuuden, jakautumisen ja
terveyspalvelujen lopputuloksen eli väestön terveydentilan suhteen (Kalimo &
Klaukka ym. 1992, Nyman 1993, Klavus & Häkkinen 1995, Daniels 2001).
Suomalaisen terveydenhuollon rakenteelliseen tasa-arvoon on kiinnitetty
huomiota jo 1950-luvulla, jolloin keskeisenä painopisteenä oli yhteiskunnan
tehtävä tuottaa suunnitelmallisesti erilaisia terveyspalveluita väestön tarpeiden
mukaan siten, että myös palveluiden tavoitettavuus ja käyttö jakautuisivat
palveluiden tarpeiden mukaisesti (Nyman 1993).
Terveyspalvelujärjestelmän sisäisessä etiikassa tasa-arvoa voidaan tarkastella
johtamisen, työn- ja resurssienjaon ja koko toiminnan eettisten periaatteiden
suhteen (Thompson ym. 2000, Leino-Kilpi & Välimäki 2003). Näitä ovat
esimerkiksi kysymykset tasa-arvosta terveydenhuollon palvelujen laadun
ominaisuutena (Taavela 1999) ja tasa-arvoisena palvelujen käyttämisen
mahdollisuutena (Salmela 1988, Daniels 2001). Ammatillisella tasolla tasa-arvoa
voidaan tarkastella sekä yksittäisten ammattiryhmien sisällä (Babich 1968,
Aranda 2005) että eri ammattiryhmien välisissä kysymyksissä. Yksilötasolla tasaarvon tarkastelu tarkoittaa sen kliinistä ulottuvuutta eli henkilökunnan keskinäisiä
suhteita sekä suhteita potilaisiin, potilasryhmiin ja muihin hoidon kannalta
keskeisiin ihmisiin. Lisäksi se tarkoittaa potilaiden välistä tasa-arvoa suhteessa
saatuun ja tarjottuun hoitoon ja palveluun (Taavela 1999, van den Brink 2003).
Käsitteellisellä tasolla tasa-arvon tarkastelu tarkoittaa tasa-arvon käsitteen
tutkimista, avaamista, ymmärtämistä ja määrittelyä (Thompson ym. 2000, LeinoKilpi & Välimäki 2003). Tässä tutkimuksessa tarkastelen tasa-arvoa juuri sen
käsitteellisellä tasolla.
3.2

Tasa-arvo eettisenä käsitteenä

Tässä tutkimuksessa tarkastelen tasa-arvoa hoitotyön etiikan tutkimuksen arvona.
Tämän vuoksi määrittelen tarkastelun pohjaksi seuraavassa, mitä ovat eettinen
arvo, tasa-arvo osana ihmiskäsitystä, etiikan tutkiminen ja hoitotyön etiikan
tutkimus.
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3.2.1 Tasa-arvo moraalisena arvona
Arvot kuuluvat etiikan peruskäsitteistöön. Etiikka (kr. ethos) on filosofian ala,
joka merkitsee moraalifilosofiaa tai moraalin (lat. moralis) filosofista ajattelua
(Frankena 1973). Etiikassa ollaan kiinnostuneita hyvästä, oikeasta, pahasta ja
väärästä tavasta toimia suhteessa toisiin ihmisiin (Harva 1980, Häyry 2003). Se
voi kuvailla tai ohjata oikeaan käyttäytymiseen, antaa välineitä eettiseen
pohdintaan tai perustella, miksi jokin on hyvää tai pahaa (Harva 1980). Etiikalla
tarkoitetaan tottumuksia, tapoja ja rajoitteita, jotka säätelevät ihmisten keskinäistä
elämää (Häyry 2003).
Arvoilla tarkoitetaan sellaisia asioita, jonka perusteella jotakin pidetään
merkityksellisenä, hyvänä ja arvokkaana (Suomen kielen perussanakirja 2001a).
Arvot voivat olla joko käytännöllisiä tai eettisiä (Gylling 2004). Käytännöllisiä
arvoja ovat esimerkiksi taloudellisuus, tehokkuus ja hyödyllisyys ja eettisiä
esimerkiksi oikeudenmukaisuus, itsemääräämisoikeus ja tasa-arvo. Jotkin arvot,
kuten esimerkiksi terveys tai tasa-arvo, voivat asettua näiden välille ja saada
merkityksensä sekä käytännöllisenä että eettisenä arvona. Eettinen arvo on jotakin
tavoiteltua, haluttua, tarvittua ja arvostettua, jonka ihminen valitsee (tai valitsisi)
tiedon ja tarkan harkinnan perusteella. Arvot määräytyvät aina suunnitelmista,
päätöksistä ja teoista käsin. (Niiniluoto 2001, Gylling 2004.)
Arvot voidaan erottaa väline- ja itseisarvoiksi. Välinearvo sanan mukaisesti
tarkoittaa välinettä kohti vielä tavoiteltavampaa päämäärää. Itseisarvo on
puolestaan hyödyllinen ja arvokas itsessään, riippumatta sen hyödyllisyydestä
minkään muun tavoitteen suhteen. Itseisarvot ovat toiminnan perimmäisiä
tavoitteita ja määrittävät viimekädessä arvojärjestelmän profiilin eli käsityksen
hyvän elämän sisällöstä. Arvojärjestelmässä voi olla useita itseisarvoja, jotka
edelleen voivat olla hierarkkisesti järjestettyjä painoarvonsa suhteen. Arvojen
hierarkia merkitsee henkilön tai kulttuurin eetosta. Samalla asialla voi olla myös
sekä itseisarvoa että välinearvoa. (Niiniluoto 2001, 186–187.) Jos tasa-arvo
asetetaan itseisarvona korkeimmaksi yhteiskunnalliseksi arvoksi, ylittää se silloin
sellaiset arvot kuten yksilön vapaus, tehokkuus, sosiodiversiteetti ja yksilöllisyys.
Siten tasa-arvon ehdoton itseisarvo voi heikentää kaikkien asemaa ja
pahimmillaan tuhota yhteiskuntaa. (Harva 1980, Tarkki 1998, 100.)
Arvojen taustalla on arvostamiseksi kutsuttava inhimillinen toiminta
(Niiniluoto 2001, Gylling 2004). Arvostaminen on suhtautumistapa tai akti, jossa
joku arvosubjekti pitää arvo-objektia arvokkaana. Arvosubjekti voi olla yksilö,
ryhmä tai kokonainen kulttuuri, arvo-objektista voidaan puolestaan erottaa arvon
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kantaja ja arvo-ominaisuudet. Arvon kantaja on konkreettinen olio, esine tai
tapahtuma ja arvo-ominaisuus arvostuksen perustana olevat arvo-objektin piirteet.
Esineistä tulee arvokkaita ensisijaisesti niiden ominaisuuksien ja suhteiden kautta.
Silloin arvoja ovat ne ominaisuudet, joiden kautta arvoa kantavista objekteista
tulee ihmisille arvokkaita: makeus, maine, ravitsevuus, terveys, kauneus,
onnellisuus, ystävyys, totuus ja pyhyys. Joidenkin olioiden kaikki ominaisuudet
eivät ole yleensä relevantteja sen tietyntyyppisen arvokkuuden kannalta. Arvojen
tehtävänä on ohjata ihmisen käyttäytymistä: ihmiset tavoittelevat hyviä asioita ja
torjuvat ja välttävät huonoja. Arvojärjestelmien avulla voidaan ennustaa ja
kontrolloida
ihmisten
käyttäytymistä.
Arvojen
muutokset
johtavat
yhteiskunnallisten toimintajärjestelmien muutoksiin. (Niiniluoto 2001, 177–178.)
Tässä tutkimuksessa ymmärrän tasa-arvon Niiniluodon (2001, 183–184)
kuvaaman maltillisen moraalisen relativismin mukaan. Hänen mukaansa arvoja ei
ole olemassa ihmisestä riippumatta, vaan ne luodaan ihmisten välisessä
kanssakäymisessä. Ne eivät kuitenkaan ole vain yksityisen subjektin mielessä,
vaan niillä on jonkinlainen julkinen ulottuvuus. Arvot ovat siten ihmisen
tekemään maailmaan kuuluvia sosiaalisia konstruktioita.
3.2.2 Tasa-arvo ihmiskäsityksen ilmaisevana käsitteenä
Tässä tutkimuksessa ymmärrän tasa-arvon olevan eettisenä arvona yksi osa
ihmiskäsityksen tarkastelua. Ihmiskäsitys liittyy etiikkaan, on osa maailmankuvaa
ja heijastaa sen arvoja ja vakaumuksia. Siinä otetaan kantaa ihmisen arvoa,
päämäärää ja merkitystä koskeviin kysymyksiin. (Lindqvist 1985, 68–70.)
Ihmiskäsityksellä tarkoitetaan käsitystä siitä, mitä ihminen on, miten ihminen
voidaan erottaa muista ilmiöistä ja olioista ja mitkä ovat ihmiselle tyypilliset
piirteet, joita ei voi ohittaa puhuttaessa ihmisestä. Ihmiskäsitys sisältää sekä
olemuksellisia määreitä, joissa määritetään ihmistä yksilöstä lähtien että
suhteellisia piirteitä, joissa määritetään ihmistä suhteessa ympäristöön (toiset
ihmiset, yhteisö, luonto). (Varto 1992a, 31–32.) Käsitteen on ottanut
ensimmäiseksi käyttöön Max Scheler (1874–1928) (Niiniluoto 2001, 30–31).
Ihmiskäsitys rakentuu henkilökohtaiselle käsitykselle ihmiskuvasta
(Lindqvist 1985, 68–70). Ihmiskuvalla tarkoitetaan tieteellisen tiedon, teorian ja
tutkimuksen luomaa kuvaa ihmisestä (Lindqvist 1985, 68–70, Varto 1992a, 31–
32, Rauhala 1993), jossa selvitetään mitä ihminen ainakin on tai mitä ihmisen
olemassaoloa ei voida käsittää. Siinä pyritään löytämään ne olemisen muodot,
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joissa ihminen on todellistunut. (Rauhala 1993.)6 Ihmiskuva on
yksityiskohtaisempi kuin ihmiskäsitys (Varto 1992a, 31–32), se on
objektiivisuuteen pyrkivä, mutta muuttuva (Lindqvist 1985, 68–70). Ihmiskäsitys
voi olla hyvin erilainen eri tieteiden alueilla (Varto 1992a, 31–32), joten
tiedepohjaisen ihmiskäsityksen muodostaminen edellyttää synteesin tekemistä
useiden eri tieteiden tuloksista (Niiniluoto 2001, 30–31). Vaikka ihmiskuva on
tieteellisen tutkimuksen tuote, ihmiskäsitykset edeltävät tieteellistä tutkimusta ja
siten toimivat ihmistä tarkastelevien tieteiden suuntaa-antavina ennakkooletuksina (Rauhala 1993, Niiniluoto 2001, 30–31), joiden mukaan määritetään
empiirisiä hypoteeseja ja valitaan menetelmiä. Siten ihmistieteissä
ihmiskäsityksellä tarkoitetaan niitä oletuksia ja edellytyksiä, joille empiirinen
tutkimus perustuu. (Rauhala 1993.) Ihmiskäsitys luo pohjan empiirisen
tutkimuksen (esimerkiksi hoitamisessa) eettisille arvoille ja estää sen etiikan
muodostumisen irrallisten sääntöjen kokoelmaksi (Lindqvist 1985, 68–70).
Tarkastelen siis tässä pohjimmiltaan tasa-arvon näkökulmasta hoitotyön etiikan
tutkimuksen sisältämää ihmiskuvaa.
Koska ihmistieteellinen empiirinen tutkimus tarkastelee ihmisestä aina tietyn
kapean tieteenalan näkökulmasta ja on parhaimmillaankin ainoastaan likiarvo ja
suhteellinen, voi filosofinen tutkimus mennä tämän taakse ja tutkia, mitä ihminen
on perustavasti ja kokonaisuutena empiiristen hypoteesien ja metodien taustalla
(Rauhala 1993). Filosofisessa antropologiassa, eli filosofisen menetelmän avulla
tehdyssä järjestelmällisessä tutkimuksessa ihmiskäsityksistä (Niiniluoto 2001,
30–31), saadaan esille ihmiskäsitystä: paljastetaan ne asiat, joita empiirinen
tutkimus on joutunut edellyttämään ennen kuin se on voinut toimia. Filosofinen
ihmiskäsitys ei kuitenkaan määrää, mitä empiirisen tutkimuksen täytyy olla, vaan
se antaa empiiriselle tutkimukselle viitteitä siitä, miten sen pitäisi orientoitua,
jotta ihminen tulisi vielä paremmin tutkituksi kuin ennen. (Rauhala 1993.) Siten
filosofinen antropologia ei voi olla puhtaasti a priori, vaan se voi tarjota välineitä
erityistieteille ainoastaan, jos se huomioi erityistieteiden ihmiskäsitykset
(Niiniluoto 2001, 30–31). Empiirinen ja filosofinen tutkimus eivät olekaan
korvattavissa toisillaan tai kilpaile keskenään, vaan molemmilla on oma
tehtävänsä. Filosofisen ihmiskäsityksen analyysissa ei voida silloin käyttää
empiiristä menetelmää, vaan kriittistä ajattelua filosofian metodina. (Rauhala
1993.) Näin ollen on perusteltua tarkastella hoitotyön etiikan tutkimuksen tasaarvon käsitettä filosofisen lähestymistavan kautta.
6

Rauhalan (1993) mukaan näitä tekijöitä ovat tajunnallisuus, kehollisuus ja situationaalisuus.
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3.2.3 Etiikan tutkiminen
Tarkastelen hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvon käsitettä teoreettisesti.
Tutkimusnäkökulmaa selkiyttävät etiikan ja moraalin käsitteet. Vaikka etiikka- ja
moraali- käsitteitä voidaan käyttää myös synonyymeina (esimerkiksi Tschudin
1986, 25), tässä tutkimuksessa ymmärrän etiikan teoriaksi, jonka kohteena
moraali on (Harva 1958, Pietarinen & Poutanen 2000). Jaottelua täsmentävät
Pietarisen ja Poutasen (2000) ensimmäisen ja toisen tason moraalidiskurssin
käsitteet. Ensimmäisen tason moraalidiskurssi on jokapäiväiseen elämään
kuuluvaa praksista: se on käytännön keskustelua toiminnan säännöistä, hyvästä ja
pahasta, oikeuksista ja velvollisuuksista. Etiikka eli toisen tason moraalidiskurssi
tutkii moraalia, mutta ei osallistu moraalikeskusteluun vaan pyrkii selvittämään
sen
luonnetta.
Silloin
ollaan
kiinnostuneita
ensimmäisen
tason
moraalidiskurssissa käytetyistä käsitteistä, niiden merkityksestä eri osapuolille
sekä periaatteista, joille arkielämän moraali perustuu. Tämä tutkimus kuuluu
osaltaan toisen tason moraalidiskurssiin, jolloin olen kiinnostunut erityisesti tasaarvon käsitteestä.
Ensimmäisen ja toisen tason moraalidiskurssin suhde käytäntöön on
kaksisuuntainen. Yhtäältä keskustelun kävijän on tunnettava ensimmäisen tason
moraalidiskurssi mahdollisimman hyvin, jotta hänellä olisi edellytyksiä esittää
perusteltuja käsityksiä moraalikäsitteiden ja väitteiden luonteesta. Toisaalta
moraalikäsitteiden merkityksen teoreettinen selvittäminen hyödyttää käytännön
etiikkaa siten, että harjaantuminen käsitteelliseen tutkimukseen parantaa kykyä
ymmärtää moraalikeskustelun pelisääntöjä ja siten osallistua ja käydä
keskustelua. (Pietarinen & Poutanen 2000.) Tuntemukseni tasa-arvoa koskevasta
ensimmäisen tason moraalidiskurssista perustuu sekä omille hoitotyön
kokemuksille että kokemukseeni hoitotyön etiikan opettajana ja kouluttajana.
Tämän tutkimuksen synnyttämä toisen tason moraalidiskurssi tasa-arvosta
puolestaan rikastuttanee tulevia yhteiskunnallisia, tutkimus- ja opetustehtäviäni.
Ensimmäisen ja toisen tason moraalidiskurssit eivät siten ole hierarkkisessa
suhteessa toisiinsa, vaan yhtä tärkeitä etiikan ulottuvuuksia.
Etiikkaa voidaan tutkia normatiivisesti tai deskriptiivisesti. Deskriptiivisessä
etiikassa tarkastellaan, mitä ihmiset todella tekevät, ajattelevat ja tarkoittavat
esimerkiksi hyveellä tai oikeudenmukaisuudella (Tschudin 1986, Frankena 1973).
Sen tavoitteena on kuvailla tai selittää moraalisuuden ilmiötä tai luoda teoriaa
etiikasta (Frankena 1973). Normatiivinen eli preskriptiivinen etiikka on
moraalisten käyttäytymisohjeiden eli normien ja niiden perustelujen esittämistä
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(Harva 1958, Tschudin 1986, Pietarinen & Poutanen 2000). Se hakee vastausta
kysymykseen, mitä meidän pitäisi tehdä, jotta tekisimme oikein (Harva 1958)7.
Tässä tutkimuksessa käsitystäni etiikan tutkimuksesta vastaa Niiniluodon
(2001, 186–187) kuvaus, jonka mukaan filosofisen tutkimuksen tarkoituksena ei
ole vartioida tai määrittää (tasa-arvon) keskustelua minkään valmiin normiston
pohjalta tai analyyttista filosofian traditiota hallinneen metaetiikan tapaan
selvittää eettisten peruskäsitteiden sisältöä ja suhteita. Sen sijaan tässä
tutkimuksessa pyrin kriittisesti tiedostamaan, selventämään ja arvioimaan tasaarvoa eettisenä arvona hoitotyön etiikan tutkimuksessa.
3.2.4 Hoitotyön etiikan tutkimus
Hoitotyön etiikalla tarkoitetaan tiedonalaa, joka käsittelee hyvän ja pahan sekä
oikean ja väärän kysymyksiä osana ammatillista hoitotyötä (Leino-Kilpi &
Välimäki 2003). Hoitotyön etiikan tutkimus kuuluu osaltaan terveydenhuollon
etiikkaan. Etiikka liittyy terveydenhuoltoon sekä etiikan olemuksen että
terveydenhuollon tehtävän kautta. Etiikkaan liittyy olennaisesti sosiaalisuus
(Gilligan 1982, Airaksinen 1987, Tong 1993, Pietarinen & Poutanen 2000, Warren
2000, Häyry 2003, Gylling 2004). Koska sosiaalisuus, vuorovaikutus ja
kohtaaminen ovat keskeisiä terveydenhuollon toiminnassa, on jokaisessa
vuorovaikutustilanteessa moraalinen ulottuvuus ja siten etiikka terveydenhuollon
kaikilla alueilla koko ajan läsnä (Woods 1999, Lahtinen ym. 2004). Toisaalta
etiikan keskeisyys terveydenhuollossa voidaan osoittaa koko terveydenhuollon
tehtävän kautta. Valtakunnallisen terveydenhuollon eettisen toimikunnan (ETENE
2001) määrittelemän mukaan terveydenhuoltojärjestelmän tehtävänä on Suomessa
asuvien ihmisten terveyden- ja sairaanhoito eli sairauksien ehkäisy, diagnostiikka,
hoito ja kuntoutus ja päämääränä edistää terveyttä, ehkäistä sairauksia ja lievittää
kärsimyksiä. Tehtävä ja päämäärä perustuvat sekä käytännöllisiin että eettisiin
arvoihin. Käytännöllisten arvojen näkökulmasta on keskeistä terveydenhuollon
merkitys esimerkiksi kansantaloudessa ja yhteiskuntapolitiikassa. Eettisten
arvojen näkökulmasta olennaisena osana on kuitenkin terveydenhuollon eettinen
tehtävä: käytännöllisten tavoitteiden ja arvojen saavuttamisen lisäksi terveys
nähdään eettisenä arvona, joka sinällään on eettisesti tavoiteltava ja ihmiselle

7
Normatiivisen etiikan muotoja ovat muun muassa utilitarismi, naturalismi, formalismi ja
pragmatismi (Harva 1958, Pietarinen & Poutanen 2000).
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hyvä (Niiniluoto 2001, Gylling 2004). Siten terveydenhuollon tehtävään liittyvät
olennaisena eettisyys ja eettiset kysymykset.
Terveydenhuollon etiikka muodostuu muun muassa hoitotieteen,
terveyshallinnon, lääketieteen, sosiaali- ja terveyspolitiikan ja terveystaloustieteen
näkökulmista.
Vaikka
jokaisella
onkin
omat
etiikkaan
liittyvät
erityiskysymyksensä (esimerkiksi Dierckx de Casterlé 1997, Drevdahl ym. 2001,
Hautala ym. 2002, Paley 2002, Salminen 2003, Lääkärin etiikka 2005), ovat
näkökulmien väliset rajat paikoin keinotekoisia. Keinotekoisuuden aiheuttaa se,
että koko terveydenhuollon perustaa yhdistävät kuitenkin sen taustalla olevat
yhteiseen kokonaistavoitteeseen perustuvat käsitteelliset kysymykset (Seedhouse
1997). Tämä tutkimuksen kohteena oleva tasa-arvon käsite on esimerkki
terveydenhuollon yhteisistä kiinnostuksen kohteista: se ja sen merkitys ovat
tunnistettavissa kaikilla terveydenhuollon etiikan alueilla. Tässä tutkimuksessa
rajaan tarkastelun kuitenkin hoitotieteelliseen näkökulmaan. Rajauksen
perusteena on kokonaisuuden hallittavuus ja oma intressini hoitotieteelliseen
tieteenalaan. Tämä tutkimus osallistuu siten osaltaan terveydenhuollon etiikan
tasa-arvoa käsittelevään keskusteluun tuomalla siihen hoitotyön etiikan
tutkimuksen näkökulman.
Etiikka on keskeistä ja ajankohtaista terveydenhuollossa ja hoitotyössä. Siitä
huolimatta sen tutkimus ja etenkin sen filosofisten perusteiden tarkastelu on
hoitotieteellisessä tutkimuksessa jäänyt vähälle huomiolle suhteessa muuhun
tutkimukseen (Dierckx de Casterlé ym. 1997, Lützén 1997, Thompson ym. 2000,
Välimäki ym. 2000, Lahtinen 2004, Lahtinen ym. 2004). Kansainvälisesti
hoitotyön etiikkaa on tutkittu systemaattisesti 1980-luvulta lähtien (Välimäki ym.
2000) ja etiikan tutkimuksen kiinnostus on ollut erityisesti yksilötasoon liittyvissä
kliinisissä kysymyksissä (Thompson ym. 2000, Välimäki ym. 2000)8.
Kansallisesti hoitotyön etiikan tutkimus on ollut marginaalissa. Se on ollut sekä
sisällöllisesti että menetelmällisesti kapea-alalaista ja hajanaista. Sisällöllisesti
kiinnostus on kohdistunut kliinisiin kysymyksiin sekä ammattietiikkaan.
Menetelmällisesti tutkimukset ovat olleet tyypillisesti kvalitatiivisia
haastattelututkimuksia. (Välimäki ym. 2000.) Aiempaa hoitotyön etiikan tasaarvon käsitteellistä kansainvälistä tai kansallista tutkimusta ei ole.
8

Hoitotyön etiikan tutkimuksessa on oltu kiinnostuneimpia juuri tästä niin kutsutusta mikrotasosta.
Thompsonin ym. (2000) mukaan tämä on ongelmallista siinä mielessä, että silloin muut hoitotyön
etiikan alueet ovat jääneet liian vähälle huomiolle. Toisaalta kuitenkin heidän mukaansa erityinen
kiinnostus kuvaa koko terveydenhuollon näkökulmasta keskeistä hoitotyön tiedostettua vastuuta ja
intressiä potilaiden hyvinvoinnista.

31

Etiikan teoreettisten lähtökohtien tutkiminen ja tunteminen antaa hoitotyön
etiikan tutkimuksessa ymmärrystä eettiseen toimintaan ja sen argumentointiin
(Tschudin 1986, Allmark 1992, Lützén 1997). Hoitotyön etiikan teoreettiset
lähtökohdat eivät ole yksi yhtenäinen kokonaisuus, vaan kokoelma yleisen
moraalifilosofian teoreettisia lähtökohtia ja teorioita, jotka on sovellettu hoitotyön
etiikan tutkimukseen. Sen teoreettiset juuret ovat länsimaisessa traditionaalisessa
etiikassa, ja hoitotyön etiikka on yksi tämän etiikan dimensio ja sovellusalue.
Tuohon traditioon nojaava traditionaalinen hoitotyön etiikan tutkimus on
painottanut yleisiä eettisiä sääntöjä ja periaatteita sekä eettisten ongelmien
analyysiä erilaisten eettisten standardien ja mallien avulla (Kanne 1994).
Traditionaalisten hoitotyön etiikan teorioiden antamaa käsitystä etiikasta on
kritisoitu paitsi abstraktiksi ja vieraaksi, myös kyvyttömäksi kuvaamaan
hoitotyön etiikan olemusta (esimerkiksi Huggins & Scalzi 1988, Cooper 1991,
Dierckx de Casterlé ym. 1998, Scott 1998, Lützén 1997, Drevdahl 1999,
Thompson 2002, Lahtinen 2004, Lahtinen ym. 2004).
Hoitotyön etiikan tutkimus ei siis ole teoreettisilta lähtökohdiltaan muista
tieteenaloista tai yhteiskunnan alueista eriytynyt alue. Hoitotyö, terveydenhuolto
ja hoitotyön etiikan tutkimus ovat väistämättömässä vuorovaikutuksessa
yhteiskunnan muiden toimintojen ja tapahtumien kanssa. (Weiss ym. 2002.)
Kysymys hoitotyön etiikan tutkimuksesta on siten paitsi hoitotieteen myös
laajemmin terveydenhuollon ja yhteiskunnan näkökulmasta merkittävä ja
ajankohtainen. Yhteiskunnallisten muutosten myötä terveydenhuollon etiikka saa
vastaansa uudenlaisia etiikan kysymyksiä ja haasteita. Toisaalta tämä merkitsee
myös niin paikallisesti kuin globaalistikin sekä hoitotyön, terveydenhuollon että
laajemmin hoitamisen (engl. care) eettisen toiminnan merkityksen ja
tarpeellisuuden uudelleen arviointia. Hoitotyön etiikan keskeisyys on lisääntynyt
niin erilaisten lakien (laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992) kuin myös
eettisen tiedostuksen suhteen esimerkiksi ihmisoikeuksista ja eri ammattiryhmien
ammattietiikasta (Airaksinen 2002). Hoitotyön etiikan tutkimuksen tarvetta on
lisännyt myös hoitotieteellisen tiedon lisääntyminen.
3.3

Tutkimuksen tieteenfilosofiset lähtökohdat

Avaan tämän tutkimuksen tieteenfilosofisia lähtökohtia tiedon ja tietämisen, tasaarvon käsitteen purkamis- ja rakentamisprojektin sekä teoreettisen tutkimuksen
luonteen määrittelyjen kautta. Kysymykset tiedosta ja tietämisestä sekä purkamisja rakentamisprojektista perustelevat tutkimukseni orientaatiota suhteessa
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tavoitettavaan tietoon ja tieteellisen tutkimuksen tehtävään. Teoreettisen
tutkimuksen luonteen tarkastelu avaa käsitystäni tämän tutkimuksen luonteesta ja
asemasta hoitotieteellisenä tutkimuksena.
3.3.1 Tieto ja tietäminen tasa-arvosta
Tämän tutkimuksen tieteenfilosofisissa lähtökohdissa tietoon liittyvät kysymykset
koskevat tiedon muodostumista ja sisältöä, oletettua objektiivisuutta ja totuutta
(vrt. Matero 1996). Kysymys tiedon muodostumisesta koskettaa tieteellisen
tiedon arvoja ja sitä, mitkä tiedon muodot nähdään arvokkaina (Rolin 2005).
Ajattelen, että sekä tietoni tutkimuksessani tarkasteltavasta tasa-arvosta että tieto
yleensä muodostuvat sekä kokemuksesta että olemassa olevasta muiden
välittämästä tiedosta. Tieto ei siten ole itsestä irrallista ja erillistä (engl. separate)
vaan suhteisiin, kokemukseen ja tietoon yhteydessä olevaa (engl. connected).
Oman kokemuksen ja olemassa olevan tiedon yhdistäminen tuottaa vuorostaan
uutta tietoa ja siten luo olemassa olevaan tietoon oman autenttisen näkökulmansa.
(Belenky ym. 1986, Goldberger 1996.) Tästä näkökulmasta olemassa olevan
tiedon yksikantainen kritiikki ei sinällään olekaan mielekästä. Sen sijaan
mielekkäämpää on integroida oma tieto olemassa olevaan tietoon ja mahdollisesti
korjata olemassa olevaa tietoa. (Belenky ym. 1986, Goldberger 1996, Liehu 1998,
318.)
Feministisen9 tiedon tuottamisen ja tieto-opin keskeinen kysymys onkin
kokemukset ja niiden merkitys (Harding 1986, Weedon 1987, Matero 1996,
Kiviluoto 2004). Ensiksikin naisille kokemuksen teoreettinen jäsentäminen voi
olla vaikeampaa, koska miesten luomat tieteen valtateoriat eivät välttämättä anna
sellaisia teoreettisia välineitä ja käsitteitä, joilla naisten kokemuksia voisi tutkia,
kuvata, ymmärtää ja jäsentää (Harding 1986, Matero 1996). Toisekseen naisten
tieto on jo ennalta alisteisessa asemassa ja osa sellaista tieteen valtajärjestelmää
9

Feministinen tieteenfilosofia ei rajoitu ainoastaan naistutkimuksen tietoteoreettisiin ja metodologisiin
ongelmiin vaan myös muiden tieteenalojen kysymyksiin. Se ei ole yksi yhteinen koulukunta tai oppi,
mutta yhteinen nimittäjä eri suuntauksille on kiinnostus sukupuolieroja ja eriarvoisuutta tuottaviin
käytäntöihin tiedon tuottamisessa. Näitä käytäntöjä ja niiden mahdollisia vaikutuksia tulisi arvioida
sekä moraalisin, poliittisin että tietoteoreettisin perustein. Feministisen tieteenfilosofian näkökulmasta
eriarvoisuutta tuottavat käytännöt ovat paitsi epäoikeudenmukaisia, ne myös rapauttavat tiedon
tiedollista oikeutusta. (Rolin 2005.) Feministinen tieteenfilosofinen lähtökohta tarkoittaa tässä
tutkimuksessa myös oikeutta ajatella omista teoreettisista lähtökohdista. Feminististä lähtökohtaa on
kritisoitu siitä, että naisnäkökulman painotuksen myötä naisesta tulee alistaja. Feministinen lähtökohta
merkitsee kuitenkin tasa-arvon tavoittamista eikä pyri patriarkaatin tavoin matriarkaaliseksi
alistusjärjestelmäksi. (Liehu 1998, 234.)
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(Liehu 1998, 318), jossa miesten osaamista ja tietoa pidetään yleisempänä ja
parempana kuin naisten. Tämä vaikuttaa myös naisten omiin kokemuksiin
tiedosta ja sen tuottamisesta. (Belenky ym. 1986, Goldberger 1996.) Naisten
kokemusten kautta teorioiden patriarkaalisia merkityksiä ja arvoja voidaan
tarkastella kriittisesti ja määritellä uudelleen. Feministinen näkökulma luokin
uusia (Weedon 1987, Kiviluoto 2004) teoreettisia näkökulmia, jotka eivät ole
kuitenkaan ilmiönä eli naisten kokemuksina uusia. Lisäksi on tarpeellista asettaa
naisten yhteiskunnalliset kokemukset historiallisiin ja kontekstuaalisiin
yhteyksiinsä, osaksi sitä sosiaalista todellisuutta, jossa naiset kulloinkin elävät
(Harding 1986, 251, Matero 1996, 245).
Tietoni hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvon käsitteestä on rakentunut
sekä kokemuksesta että olemassa olevasta muiden välittämästä tiedosta.
Kokemustietoni perustuu niin omiin hoitotyön kokemuksiini kuin niihin
kokemuksiin, joita olen jakanut muiden hoitotyöntekijöiden kanssa hoitotyön
etiikan opetuksessa ja koulutuksessa. Lisäksi tietoni perustuu omiin aikaisempiin
aihetta sivuaviin tutkimuksiini (Lahtinen 2003, 2004, Lahtinen ym. 2004).
Olemassa oleva muiden välittämä tieto on puolestaan rakentunut niin hoitotieteellisestä, feministisestä kuin muustakin moraalifilosofian ja tieteellisen
tutkimuksen tiedosta. Näiden perusteella tutkimukseni esioletuksena on, että
vallitseva hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvon käsite heijastaa länsimaisen
traditionaalisen moraalifilosofian abstraktiutta ja antaa vähän välineitä tarkastella
ja pohtia hoitotyön etiikan konkreettisesti ilmenevää tasa-arvoa. Hypoteesinani
on, että feministisen moraalifilosofian käsitteistö voisi olla väline syventää,
laajentaa ja kehittää hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvon käsitettä niin, että
se tarjoaisi aiempaa rikkaamman käsitteistön sen tarkasteluun.
Tiedon muodostumiseen liittyy läheisesti kysymys tiedon sisällöstä. Tässä
tutkimuksessa se tarkoittaa tasa-arvon keskeisyyttä ja määritystä sekä niiden
taustalla olevia tekijöitä ja arvoja. Koska kaikki tieto on aina jossain määrin
kontekstuaalista (Merchant 1992, Tronto 1993, 74–76, Kronlid 2003, 211), saa se
merkityksensä osana laajempaa kokonaisuutta (Merchant 1992, 74–76). Kaikilla
teorioilla ja teoreettisilla lähtökohdilla on myös jotkut keskeiset ja jotkut
toisarvoiset kysymykset (Tronto 1993). Tässä tutkimuksessa tasa-arvon tiedon
sisällöllinen kysymys merkitsee niiden teoreettisten lähtökohtien tunnistamista ja
huomioimista, joihin hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvon käsite perustuu ja
toisaalta niiden käsitteiden tunnistamista, määritystä ja argumentointia, joiden
kautta sitä voidaan avata.
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Tälle tutkimukselle on merkityksellistä myös länsimaisen traditionaalisen
filosofian oletus tutkijasta objektiivisena, erillisenä, riippumattomana ja
rationaalisena tarkkailijana (Warren 2000, 33), jossa tietämisen ehdot ovat samat
riippumatta siitä kuka tutkija on (Niiniluoto 1984, 148–149, Lammenranta 1993,
79). Feministinen tieteenfilosofia on kuitenkin kyseenalaistanut oletuksen
(Grimshaw 1986 17, 84–85, Harding 1987, 9, Heinämaa 1993,) ja tarkastelenkin
tietämistä näkökulmametaforan kautta. Tietämisen näkökulmametafora viittaa
tietämiseen katsomisen ja näkemisen tavoin näkökulmaan sidonnaisena. Se
kyseenalaistaa oletuksen, ettei tutkijan asemalla ja paikalla olisi merkitystä
tietämisen ehtojen kannalta. Feministisen tietoteorian ja tieteenfilosofian yksi
keskeinen kysymys onkin, miten tutkijan tulisi asemoida (Rolin 2005) eli
paikantaa (positioida) itsensä10. Paikantamisella tarkoitetaan tutkijan omien
lähtökohtien yhä tarkempaa eksplikointia ja esilletuontia. (Grimshaw 1986 17,
84–85, Harding 1987, 9, Heinämaa 1993.) Omien sitoumusten ja lähtökohtien
tiedostaminen ja tunnustaminen asettaa tutkimuksen ja sen väitteet sille
kuuluvaan yhteyteen (Heinämaa 1993, Koivunen & Liljeström 1996b). Tieto on
siten aina vaikuttunut ympäröivän kulttuurin arvoista. Arvot ovat puolestaan
muovautuneet historiallisten ja filosofisten ideologioiden, sosiaalisten normien ja
individuaalisten prosessien kategorisoimana. Se, miten ympäröivä maailma
kategorisoidaan, on riippuvainen siitä, millainen konteksti meillä on. Näin ollen
jokainen näkökulma on yksittäiseen aikaan ja paikaan sidoksissa. (Warren 1990,
141–143, Spivak 1993, Gruen 1994, 124, Davion 1994 124, Rojola 2000, 312.)
Tämä haastaa erityisesti tutkijan tiedostamaan oman subjektiivisuutensa ja omasta
asemastaan johtuvat tulkinnat (Spivak 1993, Kailo 1994, Rojola 2000, 312)
ymmärtääkseen ja arvioidakseen epistemologisia väitteitä (Harding 1987).
Feministisen tieteenfilosofian näkökulmasta paikantamisen voidaankin ajatella
tuottavan objektiivisempaa tietoa kuin sen kritisoima oletettu objektiivisuus
(Gruen 1994, 134, Warren 2000, 34).11

10
Paikantaminen ei ole (enää) yksinomaan feministisen tutkimuksen erityispiirre, vaan laajemminkin
ihmistieteen lähtökohta (Heinämaa 1993, Koivunen & Liljeström 1996b).
11
Feministisessä tieteenfilosofiassa löytyy myös toinen
näkökulma, jonka mukaan koko
paikantumisen ajatus on väärä ja mahdoton. Ensiksikin ei ole saavutettavissa tai ajateltavissa sellaista
näkökulmaa tai paikkaa, josta yksi väite voitaisiin asettaa toisen edelle (Heinämaa 1993) eikä
hierarkkinen oikea-väärä jaottelu olisi edes tästä feministisestä näkökulmasta relevantti (Spender
1980, 104). Myös koko ajatus puolueettomuudesta ja sitoutumattomuudesta on kyseenalaistettu. Kyse
ei ole ainoastaan siitä, että tutkijat olisivat tuonet riittämättömästi esille omia lähtökohtiaan, vaan siitä
että riittävä esiintuominen on periaatteessa mahdotonta: paikantaminen edellyttää jälleen
paikantamista ja siten se on päättymätön ketju. (Heinämaa 1993.)
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Feministisen tieteenfilosofian näkökulmasta paikantaminen ei merkitse
kuitenkaan tutkijan kaikkien sitoumusten avaamista (eikä hän siihen
kykenisikään) tai mielivaltaisuutta vaan kuten Heinämaa (1993) Charles Sandres
Peirceen viitaten toteaa, paikantaminen ei ole yhden tutkijan, vaan koko
tiedeyhteisön tehtävä. Paikannuksen kautta tavoiteltu totuus ei ole saavutettu tila,
vaan ideaali tai raja-arvo, jota tavoitellaan julkisessa keskustelussa. Olennaista on
se, että muiden tutkijoiden kanssa käydyn kriittisen keskustelun myötä voidaan
tuoda esille tutkijan implisiittiset oletukset. Silloin tutkimus on prosessi, jossa
vähitellen, kriittisen keskustelun kautta lähestytään totuutta. (Niiniluoto 1984, 81–
84, 112, Heinämaa 1993.) Tämän tutkimuksen osalta ymmärrän paikantumisen
tapahtuvan paitsi oman tässä tutkimuksessa eksplikoitavan ontologisen avauksen
kautta, myös prosessina, joka jatkuu tieteellisen keskustelun kautta.
Tämän tutkimuksen kannalta keskeinen tietoa koskeva kysymys on myös
totuuden kritiikki. Tarkastelen sitä tieteen kaksinaisen yleistettävyysperiaatteen
sekä tieteen poliittisuuden kautta. Tämän tutkimuksen tieteenfilosofinen
lähtökohta sekä teoreettinen ja käsitteellinen viitekehys perustuvat feministiseen
filosofiaan. Siten tätä tutkimusta, kuten feminististä tutkimusta yleensäkin,
voidaan ja on kritisoitu sen puutteellisesta tieteen kaksinaisesta
yleistettävyysperiaatteesta (Matero 1996). Klassiseen tieteenkäsitykseen sisältyy
kaksinainen yleistettävyysperiaate. Ensimmäisen mukaan tutkimusprosessin
olennainen osa on yksityisen ja yksittäisen ylittäminen. Päämääränä on tavoittaa
jokin yleinen ja kattava säännönmukaisuus eli pyrkiä muodostamaan
yksittäistapausten perusteella mahdollisimman yleinen teoria. (Ketonen 1976, 15,
Niiniluoto 1984, 82–85, Heinämaa 1993.) Feminististä tutkimusta on kritisoitu
siitä, että se rikkoo klassisen tutkimuskäsityksen yleistettävyysperiaatetta
ottaessaan tutkimuksen kohteeksi yksittäistapauksen eli naisen. Tässä
tutkimuksessa tämä tarkoittaa (naisten tekemän) ekofeministisen etiikan
käsitteistön valintaa tasa-arvon käsitteen uudelleen tarkastelun teoreettiseksi viitekehykseksi. Kritiikin taustalla on kaksi syytä, joiden mukaan naiset ja naisten
kokemus on ymmärretty yksittäistapauksiksi. Ensinnäkin nainen on perinteisesti
liitetty yksityiseen ja epäpoliittiseen alueeseen (perhe, koti), joista ei ole
mahdollista tai edes kiinnostavaa edes saada tieteellistä tietoa. Taustalla on siis
assosiaatioketju, joka etenee naisesta perheeseen ja yksityiseen. Naisliikkeen ja
naiskulttuurin kehittyminen on kuitenkin alkanut purkaa tätä solmukohtaa.
(Heinämaa 1993.) Sama assosiaatioketju on tunnistettavissa feministisen
tutkimuksen kritiikin lisäksi myös hoitotieteellisen tutkimuksen kritiikistä:
naiseen liitetty essentiaalinen ja luonnollinen hoiva ja huolenpito lankeavat
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todellisten tieteenintressien ulkopuolelle. Siten hoitotieteellisen tutkimuksen
nykyisellä tieteellisellä asemalla on kiittäminen naisliikkeen ja -kulttuurin
kehittymistä, joka on osaltaan nostanut naisisen hoitamisen relevantiksi
tieteellisen tutkimuksen kohteeksi.
Toinen kritisoitava näkökulma on ollut se, että naiset edustavat vain puolta
ihmiskuntaa ja siten se on tiedon tuottamisena ainoastaan puolinaista ja osittaista.
Tämän kritiikin taustaoletuksena on, että perinteinen ihmis- ja
yhteiskuntatutkimus olisi onnistunut ainakin enimmäkseen tavoittamaan
molemmat sukupuolet. (Heinämaa 1993.) Naistutkimus on kuitenkin osoittanut
sen mieskeskeisyyden ja siten tehnyt tyhjäksi tämänkin kritiikin (Harding 1987,
1–14, Heinämaa 1993).
Toinen osa kaksinaisesta yleistettävyysperiaatteesta on yksittäisen tutkijan
korvaaminen periaatteessa kenellä tahansa (Ketonen 1976, 15, Niiniluoto 1984,
82–85, Heinämaa 1993). Tästä näkökulmasta feministinen tutkimus on
kyseenalaista, koska naisten nostaminen tutkimuskohteeksi ja tutkijaksi eivät
täytä näitä kriteereitä (Matero 1996). Tämä toisaalta kumoaa jo kritiikkinsä, sillä
kaikella kritiikin esittämiselläkin on rajoituksensa. Tutkijan position
määrittämisen voidaan kuitenkin nähdä sisältävän yleistettävyyden periaatteen.
Position eksplikoinnin kautta tutkimus ei ilmene vääränä tai vinoutuneena
yleistyksenä vaan näkökulmana määritetystä ja tietystä paikannuksesta.
(Heinämaa 1993.)
Feministisen tutkimuksen tuottaman tiedon totuutta on kritisoitu myös
feministisen tutkimuksen poliittisten ja eettisten sitoumuksien vuoksi (Weedon
1987, Heinämaa 1993, Koivunen & Liljeström 1996b, Matero 1996, Kiviluoto
2004). Tämänkin tutkimuksen tavoitteena on paitsi tieteellisen tiedon tavoittelu
hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvosta myös käsitteen hoitotieteellinen
haltuunotto. Haltuunotolla tarkoitan sitä, että tasa-arvon käsitteen tarkasteleminen
feministisen
moraalifilosofian
viitekehyksestä
tarjoaa
emansipatorisen
näkökulman paitsi itselleni mahdollisesti myös jollekin muulle hoitotieteen
tutkijalle tai hoitotyöntekijälle. Kritiikin näkökulmasta tieteen tulisi kuitenkin olla
puhdasta, eikä sitä saisi ohjata muu kuin pyrkimys totuuteen. Feministisen
tutkimuksen emansipatoriset tarkoitukset eivät siten kuuluisi varsinaisten
puhtaiden tieteiden joukkoon, jolloin se olisi parhaimmillaan soveltavaa, poikkitai kärjistyneimmillään näennäistiedettä. (Heinämaa 1993.) Feministinen tutkimus
on kuitenkin kyseenalaistanut oletuksen puhtaasta intressittömästä tieteestä
(Harding 1986, 58–135): luonnontieteen historiassa (kuten myös nykypäivässä)
on tunnistettavissa modernin totuuden ja tiedon käsitysten kietoutuminen
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luonnonhallintaan ja hyväksikäyttöön. Tämä puolestaan kytkeytyy länsimaiseen
naiskäsitykseen. (Lloyd 1984, Harding 1986, 112–126, Keller 1988, Merchant
1989, Heinämaa 1993, Suutala 1995, 2001, Warren 2000.) Feministisen
tutkimuksen näkökulmasta voidaankin tarkastella uudelleen koko poliittisuuden
kysymystä. Mikäli poliittisuudella tarkoitetaan muutosta tai pyrkimystä
muutokseen, on kaikki tiede – tämä tutkimus (toivottavasti)mukaan lukien –
poliittista (Koivunen & Liljeström 1996b, Matero 1996), valtasuhteiden
lävistämää ja riippuvaista siitä, kuka keskustelun määrittää. Siten tieteellisessä
tutkimuksessa onkin juuri tarkasteltava tiedon eettistä ja poliittista ulottuvuutta.
(Koivunen & Liljeström 1996b.) Feministinen tutkimus ei olekaan tyytynyt
hakemaan ainoastaan oikeutusta omalle tutkimukselleen, vaan se on
kyseenalaistanut kaikkea tietoa koskevan oikeutusvaatimuksen oikeutuksen
(Heinämaa 1993).
3.3.2 Tasa-arvon purkaminen ja rakentaminen
Kuvaan tämän tutkimukseni orientaatiota suhteessa tieteellisen tutkimuksen
tehtävään feministisen purkamis- ja rakentamisprojektin käsitteiden kautta.
Feministisen tieteenfilosofian feministisen näkökulman (engl. feminist
consciousness)12 teoreettisena tehtävänä on kritisoida tieteeksi kanonisoitua
tietoa, tiedon tuottamistapojen sukupuolisokeutta ja androsentrisyyttä eli
mieskeskeisyyttä sekä täydentää ja korjata sitä feministisellä tiedolla (Harding &
Hintikka 1983, Saarinen 1985, 1987, Koivunen & Liljeström 1996a). Tätä
tehtävää
kutsutaan
feministisen
tieteenfilosofian
purkamisja
rakentamisprojektiksi (Harding & Hintikka 1983, Saarinen 1985, Koivunen &
Liljeström 1996a). Tieteenfilosofisena lähtökohtana purkamisella tarkoitetaan
olemassa olevan tiedon mahdollisen osittaisuuden (siihen, että se nojaa miesten
kokemuksiin ja sen mukaiseen epistemologiaan) ja ideologisuuden tunnistamista
ja osoittamista (Harding & Hintikka 1983, Saarinen 1985, 166, 1988).
Osittaisuuden osoittaminen tarkoittaa sitä, että tunnistetaan ja kyseenalaistetaan
mahdollinen aikaisemman tiedon mieskeskeisyys ja sen vaikutus arvojen,
kysymyksenasettelun sekä teorian- ja käsitteenmuodostuksen. Mieskeskeisyys
puolestaan juontuu siitä historiallisesta seikasta, että naiset eivät ole olleet
12

Saarinen (1985, 1987) erottaa toisistaan feministisen ja naistietoisen (engl. female consciousness)
näkökulman. Siinä missä feministinen näkökulma lähtee naisnäkökulmasta ja kyseenalaistaa
patriarkaalisen rakenteen, naistietoinen (tai feminiini) lähestymistapa toimii patriarkaalisen rakenteen
määrittämien rajojen sisällä.
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tekemässä tiedettä. (Saarinen 1988.) Feministinen kritiikki on osoittanut, että
tiedemaailma on historiallisesti institutionalisoinut sukupuolisokeuden, asettanut
miehisyyden ensisijaiseksi normiksi ja sulkenut naiset tiedon tuottamisen
ulkopuolelle. Nämä ovat seurausta tieto-opista, jossa tieto ja tietävä subjekti
käsitetään yleispäteväksi, luonnolliseksi ja ylihistorialliseksi. (Koivunen &
Liljeström 1996a.) Purkamisprojekti on osa feminististä tieteenharjoitusta niin
kauan kuin yhteiskunnassa ja siten myös tieteessä on sukupuoleen perustuvaa
valtaa ja alistusta (Harding & Hintikka 1983, Saarinen 1985, 166).
Rakentamisprojekti ei pyri ainoastaan täydentämään miesten tiedettä vaan
myös etsimään uusia vastauksia vanhoihin kysymyksiin, muotoilemaan
kysymyksiä uudelleen (Harding & Hintikka 1983, Saarinen 1988) ja rakentamaan
vaihtoehtoisia ajattelun ja toiminnan lähtökohtia ja käytänteitä (Harding &
Hintikka 1983). Rakentamisprojekti edellyttää naisten kokemuksiin ja ajatteluun
perustuvaa tietoa (Saarinen 1985, 166). Sekä purkamis- että rakentamisprojektit
ovat läheisesti sidoksissa toisiinsa, ja ne syventävät toisiaan (Saarinen 1988).
Tässä tutkimuksessa purkamis- ja rakentamisprojekti tarkoittaa sitä, että
purkamisessa pyrin tunnistamaan mahdollista hoitotyön etiikan tutkimuksen tasaarvon käsitteen osittaisuutta ja ideologisuutta: millaisiin teoreettisiin lähtökohtiin
hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvon käsite perustuu, millaisia arvoja se
välittää ja ovatko ne arvoja, jotka sopivat hoitotyöhön. Rakentamisprojekti
puolestaan tarkoittaa sitä, että en ainoastaan pyri tuomaan hoitotyön etiikan
tutkimuksen tasa-arvon käsitteen tarkasteluun feministisen moraalifilosofian
näkökulmaa, vaan pohtimaan uudelleen koko tasa-arvon olemusta, asemaa ja
suhdetta lähikäsitteisiinsä. Tässä tutkimuksessa erityisesti rakentamisprojekti
tapahtuu paitsi ulkoisesti (suhteessa aikaisempaan hoitotyön etiikan tutkimuksen
tasa-arvon käsitteeseen) myös feministisen tutkimuksen sisäisesti (Koivunen &
Liljeström 1996a, 13): feministisessä moraalifilosofiassa tasa-arvo on keskeinen
käsite ja sitä on tutkittu paljon, mutta tässä tutkimuksessa määrittämäni trilogisen
tasa-arvon käsite ja sen sisältämät käsitteiden väliset suhteet ovat tämän
tutkimuksen tuloksena rakentunut synteesi. Siten tuon siis paitsi hoitotyön etiikan
tasa-arvon keskusteluun oman näkökulmani feministisen moraalifilosofian
viitekehyksestä kuin myös tarkastelen uudelleen ja jäsennän feministisen
moraalifilosofian sisällä käytyä keskustelua tasa-arvosta ja sen lähikäsitteistä.
Feministinen tieteenfilosofia vaikuttaa myös käsitykseeni etiikasta. Tämän
tutkimuksen taustalla oleva etiikan teoreettinen viitekehykseni vastaa feministisen
moraalifilosofian käsitystä etiikasta. Naisnäkökulmaisesta etiikasta on
tyypillisesti käytetty käsitettä feministinen etiikka (engl. feminist ethics) (Tong
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1993). Tässä tutkimuksessa käytän kuitenkin käsitettä feministinen
moraalifilosofia (engl. feminist moral philosophy). Tällä käsitevalinnalla haluan
viitata eettisen lähestymistavan laajuuteen. Sen lisäksi, että eettinen tarkastelu
sisältää paitsi perinteisesti feministiseen etiikkaan liitetyt kysymykset, siihen
sisältyvät myös etiikkaa lähellä olevat ja siihen vaikuttavat epistemologiset ja
metafyysiset kysymykset. Lisäksi ymmärrän feministisen moraalifilosofian
yläkäsitteeksi feministiselle, feminiiniselle, äitiys- ja lesboetiikalle sekä
ekofeministiselle etiikalle. (Brennan 2002, vii-viii.)
3.3.3 Tasa-arvo perustutkimuksen kohteena
Tämä tutkimus sijoittuu hoitotieteen käsitteelliseen tutkimukseen (vrt. Thompson
ym. 2000) ja siten perustutkimukseen. Ymmärrän hoitotieteen perustutkimuksen
edustavan niin kutsuttua käytännön innoittamaa perustutkimusta (engl. use
inspired basic research) (Stokes 1997). Käytännön innoittaman perustutkimuksen
näkökulmasta perustutkimus ei ole yksiselitteisesti omaperäistä uuden tieteellisen
tiedon etsintää ilman ensisijaista pyrkimystä käytännöllisiin tavoitteisiin ja
sovelluksiin (vrt. esimerkiksi OECD:n määritelmä). Se ei siten määrity yhden
hallitsevan motiivin, esimerkiksi tiedonhalun tai uteliaisuuden perusteella, vaan
tieteen tekemisen motiivit ovat moninaisia, toisiinsa sekoittuneita ja jokin motiivi
voi olla hallitseva tutkimusprosessin tietyssä vaiheessa13 (Miettinen 2003).
Teoreettinen ja käytännöllinen intressi eivät sulje toisiaan pois (Stokes 1997),
vaan myös teoreettisella perustutkimuksella voi olla käytännöllisiä intressejä
(Miettinen 2003). Tässä tutkimuksessa käytännön innoittama perustutkimus
tarkoittaa sitä, että vaikka tasa-arvon tarkastelu tapahtuukin teoreettisesti, sen
olennainen lähtökohta nousee käytännöllisen hoitotyön tasa-arvon käsitteen
epäselvyydestä. Olennainen tutkimustyötä eteenpäin vievä motiivi onkin löytää
käsitteistöä, jota voitaisiin soveltaa myöhempiin käytännöllisen hoitotyön tasaarvoa käsitteleviin tutkimuksiin.
Perustutkimuksessa tieteen peruskäsitteiden ja niiden välisten suhteiden
tutkiminen ja kritiikki eivät ole mahdollista empiirisen tutkimuksen keinoin, vaan

13
Esimerkiksi käytännönläheisessä tutkimuksessa ongelmanratkaisun kannalta olennaisten ilmiöiden
ymmärtäminen teoreettisen työn avulla nousee työn jossain vaiheessa etualalle. Itse asiassa siirtymät
teorian ja käytännön ongelmanratkaisun – ilmiöiden hallinnan ja niiden teoreettisen ymmärtämisen ja
mallintamisen välillä – ovat keskeinen tutkimustyötä eteenpäin vievä jännite. (Miettinen 2003.)
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tarvitaan teoreettis-käsitteellistä tutkimusta (Puolimatka 1999)14 eli filosofista
lähestymistapaa (Harva 1958, Winch 1979, Varto 1992a, Anttonen 1998). Sillä
tarkoitetaan ajatteluun perustuvaa tieteen peruskäsitteiden ja niiden välisten
suhteiden erittelyä, määrittelyä, arviointia, täsmennystä ja pohdintaa (Puolimatka
1999). Tämä merkitsee suureksi osaksi kielellisten sekaannusten selventämistä,
joten filosofisessa lähestymistavassa tarkastellaan kielellisiä ilmauksia ja niiden
oikeaa käyttöä. Kyse ei kuitenkaan ole korrektista kielenkäytöstä sinänsä, eivätkä
kaikki kielelliset sekaannukset ole yhtä olennaisia filosofian kannalta. Käsitteiden
kielellinen selvittäminen on olennaisia, mikäli niiden pohtiminen auttaa avaamaan
kysymystä todellisuudesta. (Winch 1979, 16.)
Filosofisen lähestymistavan tarkoituksena on saavuttaa selkeämpi ymmärrys
tutkittavasta aiheesta ja tarkempi tulkinta sitä koskevista lauseista (Puolimatka
1999). Menetelmänä se poikkeaa empiirisen tutkimuksen tavasta ymmärtää
metodi, koska se ei ole yksi yhtenäinen ja eksakti menetelmä, vaan sitä voidaan
väljästi luonnehtia ajattelun metodiksi (Anttonen 1998), joka etenee
hermeneuttisen kehän kaltaisesti (Puolimatka 1999). Vaikka filosofinen
lähestymistapa ei olekaan metodisesti niin tiukka kuin monet empiiriset
menetelmät, se sitoutuu samoihin tieteellisiin periaatteisiin kuin muukin tutkimus.
Muiden tieteellisten tutkimusten tavoin myös teoreettisen tutkimuksen
lähtökohdat, ongelmanasettelu, menetelmät, argumentaatio ja johtopäätökset tulee
esittää tieteellisellä tarkkuudella. (Hilpelä 1986.)
Filosofinen lähestymistapa ei kuitenkaan pyri kilpailemaan kokemusperäisen
tieteen kanssa (Winch 1979, 16), vaan se on osa erityistieteellistä tutkimusta ja
kohdistuu niihin perusteisiin, joilla empiirisiä ilmiöitä voidaan tunnistaa, ottaa
tutkimuksen kohteeksi ja tutkia (Varto 1992a, 36–37). Se on empiirisen
tutkimuksen edellytys: ellei ole sanoja ja käsitteitä, joiden avulla ilmiöt
määritellään ja erotetaan toisistaan, ei maailmaa pysty (sanallisesti) ymmärtämään
tai kuvaamaan. Siksi ensimmäisiä ja kaikkein pysyvimpiä tehtäviä tutkimuksessa
on muodostaa, tarkentaa ja systematisoida käsitettä. (Puolimatka 1999.)
Erityisesti nuorella tieteenalalla filosofisen lähestymistavan kautta saatu tieto on
tärkeää ja merkittävä perusta empiiriselle tutkimukselle (Varto 1992a).

14

Puolimatka (1999) erottaa toisistaan kokemusperäisen eli empiirisen ja ajattelun kautta tapahtuvan
eli teoreettis-käsitteellisen tutkimuksen. Hänen mukaan nämä täydentävät toisiaan, mutta niillä on
osittain omat tutkimuslinjansa. Puolimatka tarkastelee kasvatustieteellisen tutkimuksen erityispiirteitä,
mutta mielestäni erityisesti teoreettis-käsitteellisen tutkimuksen osalta nämä ovat sovellettavissa myös
hoitotieteelliseen tutkimukseen.
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Millainen käsitteen määritys filosofisen lähestymistavan avulla saavutetaan?
Käsitteen määrittelyssä tavoitellaan usein absoluuttista määritelmää, joka sisältää
oletuksen asioiden mahdollisesta järjestämisestä. Oletus absoluuttisesta
määritelmästä juontaa ihmiskäsityksestä, jossa oletetaan ihmisen olevan suljettu
kokonaisuus. Koska ihminen on kuitenkin avoin ja muuttuva, voidaan antaa
ainoastaan rajallisia, luonnostelevia ja yleisiä määritelmiä. Ajattelen, että tasaarvo on yksi niistä inhimillisesti keskeisistä käsitteistä (Turunen 1997, 175), joita
ei voida lopullisesti ja tyhjentävästi määritellä (Liehu 1998, 947, Turunen 1997,
175). Tässä tutkimuksessa hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvon käsitteen
filosofisen lähestymistavan määrittelyä kuvastaa Turusen (1995, 1997)
määrittämä hahmollisen käsitteenmuodostus. Hahmollinen käsitteenmuodostus
tarkoittaa sitä, että sanaan liittyvä käsite pyritään tavoittamaan koko
laajuudessaan, kaikissa tähän tutkimukseen liittyen hoitotyön etiikan tutkimuksen
teoreettisissa yhteyksissään. Koska käsite on kuitenkin sisällöltään loputtoman
rikas, se voidaan kuvata sanoilla ainoastaan viitteellisesti. Pyrkimyksenä on
kuitenkin tavoittaa käsitteen olennaisimmat ulottuvuudet. Käsite on lopulta
kuitenkin jotakin, joka muodostuu vain ihmismieleen. Mitä täydellisempi
käsitteemme on, sitä tehokkaammin tunnistamme todellisuutta. Hahmollisen
käsitteenmuodostuksen ajatukseen kuuluu olennaisena myös se, että kun
tunnistetaan ilmiötä empiriassa, käsite täydellistyy ja latautuu uusilla yhteyksillä.
Siten hahmollinen käsitteenmuodostus ei samassa määrin kaappaa ihmisen mieltä
valtaansa kuin tiukka määrittely (Turunen 1995, 1997), vaan tässä tutkimuksessa
määriteltävä hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvon käsite jatkaa
määritysprosessiaan empiriassa ja siten täydentyy ja mahdollistaa jälleen sen
teoreettisen syventämisen.
3.4

Tutkimuksen kulku

Filosofiselle tutkimukselle luonteenomaisena tämäkin tutkimus etenee
hermeneuttisesti ja päällekkäisesti (Varto 1992a, 69, Haaparanta & Niiniluoto
1993, 93), joten selkeiden tutkimusvaiheiden erottaminen toisistaan on paitsi
vaikeaa myös teennäistä. Jäsennyksenä toimii kuitenkin Haaparannan ja
Niiniluodon (1993, 93) määrittelemä filosofinen tutkimustapa, joka etenee
problematisoinnin, eksplikoinnin ja argumentoinnin vaiheiden kautta.
Ensimmäisessä vaiheessa kyseenalaistetaan jokin itsestään selvänä pidetty
käsitys eli problematisoidaan se (Haaparanta & Niiniluoto 1993, 93). Tässä
tutkimuksessa se tarkoittaa tutkimuksen tarkoituksen, tavoitteen ja tehtävien
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asettamista eli aikaisemman hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvon käsitteen
kyseenalaistamista. Kyseenalaistaminen tarkoittaa vallitsevan ajattelutavan
problematisointia, taustalla piilevien perusteiden selvittämistä sekä niiden
mahdollisen kestämättömyyden osoittamista (Puolimatka 1999). Tässä vaiheessa
määrittelen tasa-arvon ja sen lähikäsitteet filosofisen kirjallisuuden avulla sekä
rakennan sen pohjalta viitekehyksen, jonka avulla analysoin aikaisemman
hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvon käsitteen. Määritän aikaisemman
hoitotyön etiikan tutkimuksen systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla.
Systemaattinen kirjallisuuskatsaus on synteesi kaksiosaisesta katsauksesta.
Ensimmäisessä osassa määritän tasa-arvon käsitteen sellaisissa hoitotyön etiikan
tutkimuksissa, joissa tasa-arvo on ollut ensisijainen kiinnostuksen kohde ja
toisessa osassa määrittelen tasa-arvon käsitettä sellaisissa hoitotyön etiikan
tutkimuksissa, joissa on ollut keskiössä erilaiset hoitotyön etiikan teoriat.
Käsitteen määritteleminen kahdesta näkökulmasta on perusteltua, koska
molemmat perspektiivit täydentävät toisiaan ja muutoin varsin niukkaa tietoa
hoitotyön etiikan tutkimusten tasa-arvon käsitteestä.
Toisessa eli eksplikoinnin vaiheessa erittelen valittua omaa näkemystäni
(Haaparanta & Niiniluoto 1993, 93). Tässä vaiheessa määrittelen ja tuon
hoitotyön etiikan tasa-arvon käsitteen tarkasteluun trilogisen tasa-arvon käsitteen
näkökulman sekä erittelen ja perustelen sen lähtökohdat. Kolmannessa eli
argumentoinnin vaiheessa arvioin tuloksen pätevyyttä ja sen tueksi esitettyjä
perusteita (Haaparanta & Niiniluoto 1993, 93). Tässä oman näkemyksen
uudelleen järjestämisen vaiheessa esitän ja perustelen aikaisempien käsitysten
kritiikistä syntyneen oman ratkaisuni ja argumentaationi hoitotyön etiikan
tutkimuksen tasa-arvon keskusteluun (Puolimatka 1999). Tarkastelen ja
perustelen eksplikoinnin kautta määrittämääni trilogisen tasa-arvon käsitettä
hoitotyön etiikan tutkimuksen käsitteenä sekä pohdin, millaisia näkökulmia se voi
avata hoitotyön etiikan tasa-arvon tarkasteluun.
Esitän tutkimuksessa oman pohdintani integroituna koko tutkimukseen ja
myös sen viimeisessä luvussa. Koko tutkimukseen integroimani pohdinta on sekä
kannanottoja ja kritiikkiä tarkastelemiini yksittäisiin kysymyksiin että esittämieni
näkemysten sovelluksia hoitotyöhön ja terveydenhuoltoon. Viimeisessä luvussa
pohdin koko tutkimusta koskevia keskeisimpiä teemoja ja johtopäätöksiä.
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4

Tasa-arvo

Tasa-arvon (ruots. jämlikhet, engl. equality, lat. aequitas, saks. Gleichheit, ransk
égalité, ital. equaglianza) käsitteellinen perinne länsimaisessa moraalifilosofiassa
on jo 2 500 vuotta vanhaa. Tasa-arvon käsitystä hallitsi pitkään kreikkalaisen
moraalifilosofian näkökulma. Olennaiset muutokset tapahtuivat vasta 1600luvulla uuden valtajärjestelmän myötä. Länsimaisen moraalifilosofian historiassa
tasa-arvon
tarkastelu
on
tapahtunut
erityisesti
poliittisessa
ja
yhteiskuntafilosofiassa. Koska olen tässä tutkimuksessa kiinnostunut tasa-arvon
eettisestä näkökulmasta, pyrin rajaaman ja painottamaan tarkastelua juuri eettisen
tasa-arvon ja sen lähikäsitteiden määrittelyyn.
Tämä luku rakentuu siten, että ensin kuvaan tasa-arvon käsitettä
länsimaisessa filosofiassa. Olen jäsentänyt tarkastelun niin, että ensiksi
tarkastelen Platonin ja Aristoteleen ajatuksia tasa-arvosta määrittämällä sen
oikeudenmukaiseksi eriarvoisuudeksi. Tämän jälkeen tarkastelen kyynikoiden,
stoalaisten, kristillisen ajattelun, Condillacin, Helvétiuksen, Kantin ja
utilitaristisen ajattelun näkemyksiä jakamattomasta tasa-arvosta, Hobbesin,
Locken ja Rousseaun erilaisia luonnontilaan perustuvia tasa-arvon
tarkastelukantoja sekä Rawlsin näkökulmaa. Näiden jälkeen määrittelen tasaarvoa sukupuolen näkökulmasta.
Tämän jälkeen määrittelen alaluvussa 4.4 viitekehyksen, jonka kautta
myöhemmin analysoin aikaisemman hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvon
käsitettä. Viitekehys perustuu alalukuihin 4.1–4.3.
4.1

Oikeudenmukaisuuden kannalta merkityksellinen erilaisuus

Aloitan tarkasteluni kreikkalaisesta filosofiasta. Platonin (427–348 eKr.) käsitys
tasa-arvosta avautuu hänen Valtio-dialogissaan, jossa hän hahmottelee
oikeudenmukaisuudelle
perustuvan
ihannevaltion.15
Hänen
mukaansa
oikeudenmukaisuus ilmenee sekä yksittäisissä ihmisissä että valtiossa.
Oikeudenmukaisuuden luonne voidaan kuitenkin paljastaa tarkastelemalla valtion
oikeudenmukaisuutta, koska siinä se on kuin suurilla kirjaimilla kirjoitettua eli
helpommin tunnistettavaa. Oikeudenmukaisuuden määrittelemiseksi on siis
määriteltävä absoluuttinen oikeudenmukainen valtio. Platonin Valtio-dialogissa

15

Kuten Platonin muukin ajattelu, myös hänen valtio-opillinen ihanteensa perustuu ideaoppiin.
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Sokrates toteaa, että ihannevaltio perustuu kolmeen yhteiskuntaluokkaan16, joita
ovat elättäjä-, vartija- ja sotilasluokka sekä hallitsijat. Vartija- ja hallitsijaluokkien
omaisuus, perhesuhteet mukaan lukien on yhteistä, joten heillä ei ole oikeutta
yksityiseen perheeseen, vaan naiset, miehet ja lapset ovat yhteisiä17. Sekä naisilla
että miehillä on yhtäläiset moraaliset ja intellektuaaliset kyvyt ja heillä on oikeus
päästä kaikkiin yhteiskuntaluokkiin. (Platon 1972, Niiniluoto 1993, Nordin 1999.)
Vaikka ihannevaltion toteuttaminen on kyseenalaista, sen erityinen merkitys
on juuri oikeudenmukaisuuden kuvauksessa (Platon 1972, Niiniluoto 1993,
Nordin 1999). Platonin peruslähtökohta on, että jokainen ihminen hoitaa vain yhtä
ja hänen taipumuksiinsa parhaiten sopivaa tointa. Jos jokainen hoitaa omaa
tointansa puuttumatta tai sekaantumatta toisten toimiin, hän edistää
tehokkaimmalla mahdollisella tavalla yhteistä hyvää. Platonin mukaan
oikeudenmukaisuus on juuri sitä, että kukin huolehtii omista asioistaan. Alasen
(1986) mukaan Platonin tasa-arvon lähtökohta on teknokraattis-utilitaristinen;
Platon ei jätä tilaa yksilölliselle valinnanvapaudelle, vaan on päinvastoin sitä
mieltä, että jokainen jolla on tiettyihin tehtäviin vaadittavia taipumuksia, on
velvollinen kehittämään ja käyttämään niitä.
Platonin mukaan jokaisella ihmisellä on luonnolliset lahjat johonkin
toimintaan. Jotkut ryhmät (esimerkiksi miehet) voivat olla parempia kuin toiset
ryhmät (esimerkiksi naiset), vaikka joku huonomman ryhmän sisällä oleva yksilö
(esimerkiksi nainen) voi olla paremman ryhmän yksilöä (esimerkiksi miestä)
parempi tai toisin päin. Lisäksi yksilöiden kyvyt ja taipumukset ovat jakautuneet
individuaalisesti molemmissa sukupuoliryhmissä (Platon 1972, Smith 1994, 34),
joten suuremmat erot ovat sukupuolten sisällä kuin niiden välillä. Platonin
mukaan jokaisen henkilön tulee tehdä oma tehtävänsä oman luontonsa mukaisesti.
Ihmisen luonto saadaan selville tarkastelemalla, mitä henkilö tekee, mitä henkilö
on kyvykäs tekemään tai mihin hänellä on lahjoja. Koska naisten ja miesten työ
on erilaista, naisella ja miehellä on myös erilainen luonto. (Platon 1972, 454c,
Smith 1994, 28–30.)
16

Elättäjäluokkaan kuuluu maanviljelystä, käsityöläisyyttä ja kauppaa harjoittava suuri enemmistö.
Heidän tehtävänä on totella. Vartija- ja sotilasluokkaan kuuluvat lapsesta asti urheuteen ja sotataitoihin
koulutetut, joiden tehtävänä on suojella valtiota ulkoisia vihollisia vastaan. Hallitsijaluokka koostuu
vartijoiden parista valitusta filosofista. Koska heidät kasvatetaan huolellisesti oikein, he eivät voi
hallita väärin. (Nordin 1999, 67.)

17

Nepotismi karsitaan siten, että lapset otetaan valtion haltuun heti synnyttyä, eivätkä

vanhemmat saa tietää, ketkä ovat heidän lapsiaan (Platon 1972, Niiniluoto 1993, Nordin
1999).
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Platon on ensimmäinen länsimainen filosofi, jonka mukaan kulttuuriset,
sosiaaliset ja poliittiset suhteet ovat keskeisesti määrittämässä niin sanottuja
luonnollisia sukupuolirooleja ja niiden mukaista käyttäytymistä. Tämä kanta
eroaa esimerkiksi Aristoteleen näkökulmasta, jonka mukaan naisten ja orjien
alisteinen asema on luonnollinen. (Lakoff 1964, Platon 1972, Smith 1994, 25–
27.) Platonin näkökulma naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta oli kuitenkin
radikaali, valtavirrasta poikkeava ja herätti runsaasti kritiikkiä sekä Platonin
aikana sekä hänen jälkeensä. (Platon 1972, Smith 1994, 34.) Vaikka Platon
itsekään ei ole asiassa johdonmukainen vaan varsin ambivalentti (Platon 1972,
Smith 1994, 34), hän tuo Valtiossa esille sukupuolten välisen poliittisen tasaarvon (engl. equality) (Benn 1967). Sen merkitys ei kuitenkaan vastaa nykyistä
käsitystä, vaan ymmärrettävästi Platon tarkastelee kysymystä näkökulmista, jotka
ovat selvässä suhteessa sen aikaiseen tieteelliseen tietoon sukupuolten eroista.
Platon ei ensiksikään ole valtiossaan kiinnostunut eliminoimaan sukupuolista
diskriminointia eikä naisen objektivointia. Toisaalta hän kuitenkin painottaa
oikeudenmukaisuutta ja perustelee erityisesti sukupuolista tasa-arvoa
vartijanaisten koulutuksessa. Platonin ajatus valtiosta perustuu hierarkiaan. Hän
halveksii demokraattista tasa-arvopyrkimystä ja hyväksyy periaatteen, jonka
mukaan suurin moraalinen kyky korreloi korkeimman moraalisen statuksen
kanssa.
Aristoteleen (384–322 eKr.) käsitys tasa-arvosta tulee esille osana hänen
laajempaa ajatteluaan, jossa tasa-arvo on läheisessä suhteessa hänen käsityksiinsä
teleologiaan, onnellisuuteen ja hyveeseen. Aristoteleen käsitys sekä maailmasta
että etiikasta on teleologinen (kr. telos = päämäärä) (Harva 1980, Aspelin 1997,
Häyry 2003). Sen mukaan kaikella on tarkoitus tai lopputila, joka on kullekin
lajille ominainen toiminta, lajityypillinen olemus. Kaikella elollisella on sielu ja
jokainen on olemassa niiden itsensä tähden (eikä esimerkiksi antroposentrisesti
ihmistä varten). Jokainen laji muodostaa välttämättömän askelman luonnon
portaikolla. Sielu ja ruumis kuuluvat erottamattomasti yhteen (vrt. Platon, jolle ne
olivat toisistaan riippumattomat), sielu on ruumiin muoto, se on elämän ja
päämäärän antava prinsiippi. Kasvisielu on kaikilla elollisilla olennoilla ja sen
tehtävä on hankkia ravintoa, kasvaa ja lisääntyä. Eläinsielu on ihmisillä ja
eläimillä, ja se mahdollistaa muun muassa aistimiskyvyn. Aistimiskyky luo kyvyn
ajattelun kaltaisille korkeammille sieluntoiminnoille. Vain ihmisellä on järkisielu.
(Aristoteles 1989, Nordin 1999.)
Aristoteleen etiikan mukaan hyvä elämä on päämäärä, jota kaikki
tavoittelevat (Aristoteles 1989). Koska toiminnat, taidot ja tieteet ovat
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monenlaisia, ovat myös päämäärät monenlaisia. Päämääränä voi olla itse toiminta
tai erilliset tulokset. Ne voivat olla välineellisiä tai itseisarvoisia tai alisteisia
toisilleen. Tavoiteltava hyvä ei ole platonistista abstraktia hyvän ideaa, vaan se
toteutuu inhimillisessä elämässä. (Aristoteles 1989, Nordin 1999, MacIntyre
2004.) Hyvä elämä on hyvää toimintaa, joten päämäärän toteutumiseen johtavat
yksittäiset toimet ovat samalla osa itse päämäärää (Aristoteles 1989, Knuuttila
1989).
Aristoteleen mukaan tosi onnellisuus on sellaisessa toiminnassa, joka on
ihmiselle ominaista: korkein arvo ei siten ole elämä sinänsä (se on myös kasveilla
ja eläimillä) tai aistitoiminta (myös eläimillä). Aristoteles jakaa sielun Platonin
tavoin rationaaliseen ja irrationaaliseen osaan. Irrationaalinen puoli jakautuu
vegetatiiviseen (joka on kasveissa ja eläimissäkin) ja appetitiiviseen osaan (joka
kuuluu myös eläimille). Aristoteleen mukaan appetitiivinen osa on pyrkivä ja
haluava. Se voi olla jossain määrin myös rationaalinen. Vahvaluonteisilla sitä
hallitsee järki, mutta heikkoluonteisilla ei. Rationaalinen sielunosa jakautuu myös
kahtia. Ensimmäinen osa on varsinaisesti ja itsessään järkevä, ja toinen osa voi
totella järkeä, kuten esimerkiksi joku tottelee isäntäänsä. Tämä on pohjana
hyveiden kahtia jaolle. (Aristoteles 1989, Russell 2001.) Aristoteleen mukaan
ihmisen lajityypillisen olemuksen telos on järjen käyttöön perustuva eli
teoreettinen elämä ja tätä kautta tulee onnellisuus (Harva 1980, Aristoteles 1989,
Nordin 1999). Järkevä ja hyveellinen elämä lankeavat yhteen ja muodostavat
varsinaisen hyvän elämän. Hyveen harjoittamisella Aristoteles tarkoittaakin sitä,
että ihmisen on suoritettava hyviä tekoja johdonmukaisesti läpi koko elämän.
Hyveistä tulee elämäntapa, joka johtaa harjoittajansa kohti onnea. (Aristoteles
1989, Nordin 1999.) Siten hyveellä (kr. arête) viitataan juuri toimintaan:
hyveellinen toimii hyvin ja moraalisesti hyveellinen toimii moraalisesti hyvin
(Begley 2005, Armstrong 2006).
Hyveet ovat Aristoteleen mukaan luonteenpiirteitä. Hän erottaa sielussa
esiintyvät kolme asiaa toisistaan, tunteet, kyvyt ja luonteenpiirteet. Tunteet
(esimerkiksi halu, viha, pelko ja rakkaus) ovat kaikkea, minkä kokemiseen liittyy
nautintoa tai kärsimystä. Kyvyt ovat niitä, joiden kautta voidaan sanoa tuntevan
näitä tunteita. Luonteenpiirteiden takia tunnemme tunteita hyvin tai huonosti.
Esimerkiksi rakastamme hyvin tai rakastamme huonosti. Luonteenpiirteiden
perusteella meidän sanotaan olevan hyviä tai huonoja, hyveellisiä tai paheellisia,
ja niiden perusteella meitä kehutaan tai moititaan. Tunteet liikuttavat meitä, ja
luonteenpiirteet tekevät meistä tietynlaisia. Luonteenpiirre tekee ihmisestä hyvän
ihmisen ja hyvän toteuttamaan hänelle ominaisia toimintoja. Hyve on
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kohtuullisuutta, se ei ole liiallisuutta, mutta ei myöskään puutetta. Ainoastaan
silloin kun on kyse parhaasta ja oikeasta, se on äärimmäisyys: hyve on kahden
äärimmäisyyden keskivälillä, molemmat äärimmäisyydet ovat paheita.
(Aristoteles 1989, Russell 2001.) Hyveitä on kahdenlaisia, intellektuaalisia ja
luonteen hyveitä. Intellektuaaliset hyveet tarkoittavat sielun rationaalisen osan
hyvän toiminnan dispositiota, ja näitä ovat viisaus, ymmärrys ja käytännöllinen
järki. Ne syntyvät ja kehittyvät pääasiassa opetuksen kautta, ja vaativat
kehittyäkseen kokemusta ja aikaa. (Aristoteles 1989, Knuuttila 1989, Russell
2001.) Luonteen hyveet syntyvät tavoista (kr. ēthikē) ja ne ovat sielun
irrationaalisen osan eli järkeä seuraamaan kykenevän osan hyväntoiminnan
dispositioita. Näitä ovat esimerkiksi ystävällisyys ja kohtuullisuus. (Aristoteles
1989, Knuuttila 1989.) Mikään luonteen hyve ei synny kuitenkaan luonnostaan,
sillä Aristoteleen mukaan mitään luonnostaan jollakin tavoin olevaa ei voida
totuttaa toisenlaiseksi. Aristoteles ottaa tässä esimerkkinä kiven, jonka kädestä irti
päästettäessä hakeutuu teleologisesti ja luonnostaan luonnolliseen olomuotoonsa
eli tippuu maahan. Näin ollen ihminen, joka luonnostaan kykenee
vastaanottamaan hyveellisyyden, voi olla hyveellinen. Hyveellisyyden oppii
toimimalla hyveellisesti, ja toiminta määrää sen, millaisiksi luonteen piirteet
muodostuvat. (Aristoteles 1989, Knuuttila 1989.)
Aristoteles tarkastelee keskinäistä tasapuolisuutta oikeudenmukaisuuden
kautta. Hänelle oikeudenmukaisuus on sosiaalinen ja hyveiden hyve. Sosiaalinen
oikeudenmukaisuus tarkoittaa, että kukaan ei voi olla oikeudenmukainen yksin
vaan oikeudenmukaisuus ilmenee ainoastaan suhteessa toisiin ihmisiin.
Oikeudenmukaisuus on tässä mielessä yhteydessä tasapuolisuuteen. Myös
tasapuolisuus tarvitsee toisen ihmisen toteutuakseen, ja se tapahtuu kahden
samanarvoisen välillä. Aristoteleen mukaan oikeudenmukaisuus on tasapuolista ja
epäoikeudenmukaisuus epätasapuolista. Tasapuolisuus on keskiväliä. Siten myös
oikeudenmukaisuus on eräänlainen keskiväli. (Aristoteles 1989.)
Hyveiden hyveenä oikeudenmukaisuus tarkoittaa sitä, että se on hyveistä
tärkein. Se täydellistää kaupunkivaltiossa elävän ihmisen hyvän elämän. Laajassa
mielessä se tarkoittaa lakien noudattamista, kapeassa sitä, että jaettaessa jokainen
saa tasapuolisesti sen, mikä hänelle kuuluu. Tämä Aristoteleen
oikeudenmukaisuus voidaan jakaa distributiiviseen, retributiiviseen ja
vastavuoroiseen oikeudenmukaisuuteen. Distributiivinen oikeudenmukaisuus
koskee yhteisen jakamista ja tarkoittaa sitä, että jako on oikeudenmukainen, jos
kukin saa jaettaessa arvoaan tai ansiotaan vastaavan omaisuuden. Retributiivinen
oikeudenmukaisuus koskee ihmisten välistä vapaaehtoista tai tahdonvastaista
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kanssakäymistä. Jako on silloin oikeudenmukainen, jos se toteutuu aritmeettisesti
eli lisäämällä tai jakamalla. Silloin mahdollisesti liikaa saaneelta otetaan oikean
määrän ylittävä osa pois ja annetaan vahinkoa kärsineelle. Oikeudenmukaisuuden
takaamiseksi
tähän
tarvitaan
kolmas
henkilö
eli
tuomari.
Vastavuoroisuusperiaatteessa jakoon osallistuvat saavat saman verran tilalle,
minkä menettävät. (Aristoteles 1989.)
Nämä oikeudenmukaisuusperiaatteet koskevat ainoastaan samanarvoisia
kansalaisia, joiden kesken epäoikeudenmukaisuus on mahdollista. Tämän vuoksi
heidän keskinäisiä suhteitansa säätelee laki. Epäoikeudenmukaisuus (ja
oikeudenmukaisuus) ei ole siis mahdollista eriarvoisten välillä. Aristoteleen
mukaan todellista oikeudenmukaisuutta ja siten myös tasa-arvoa voi olla
ainoastaan kahden vapaan kreikkalaisen mieskansalaisen välillä. Tämän
alapuolella ovat nainen, orja ja lapset. (Benn & Peters 1959, Lakoff 1964,
Aristoteles 1989, 11–27, 33–35, 35–38.) Eriarvoisuuden historia juontaa
Aristoteleeseen. Hän puolusti eriarvoisuutta luonnollisen orjuuden teorialla, ja sitä
voitiin soveltaa myös muihin kuin orjan ja isännän välisiin suhteisiin. (Isaksson &
Jokisalo 1999.)
Aristoteles onkin johdonmukaisesti sitä mieltä, että naiset ovat miesten
alapuolella. Naiset ja orjat eroavat luonnoltaan, koska heidän kykynsä eli
ihmisarvonsa ovat erilaiset miehiin verrattuina. Hän toteaa Politiikka-teoksessaan,
että ”orjilla ei ole lainkaan harkitsevaa sielunosaa. Naisilla se on, mutta se on
vailla arvovaltaa”. Harkitsevan sielunosan puute kyseenalaistaa naisten täyden
ihmisyyden, koska sen toiminta on Aristoteleen mukaan keskeinen ihmistä
määrittävä tekijä. Myös naisten ja miesten hyveet eroavat toisistaan. Siinä missä
mies on rohkea, kohtuullinen ja oikeudenmukainen, naisen vastaavat hyveet
yltävät palvelijan tasolle. (Aristoteles 1991.)18 Aristoteleen eriarvostava
näkökulma ei ole täysin selitettävissä historiallisella kontekstilla, koska jo Platon
oli esittänyt tasa-arvoajatuksia (Lahelma 2005).
Sen paremmin Platonille kuin Aristoteleellekaan ei kysymys naisen asemasta
ole mitenkään keskeinen. Molemmilla on lähtökohtana, että naiset ovat yleensä
miehiä heikompia tai vähempiarvoisia. Aristoteles puolustaa vallitsevia oloja, ja
siihen kuuluu naisten ja orjien aseman ylläpito samanlaisena. Kummallakin on
lähtökohtana teleologinen ajattelu. Platonille on kaikilla sama ja yhteinen
päämäärä, kun taas Aristoteleelle jokaisella toiminnalla on oma teloksensa.
18
Lisäksi Aristoteles uskoi, että naisilla on vähemmän hampaita ja että kuukautisten aikana naisen
katse muuttaa peilin punaiseksi (Nussbaum 1998, 248, Lahelma 2005).
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Platonille päämäärä on transsendentti, jolloin päämäärää ei voi saavuttaa tässä
elämässä, kun taas Aristoteleen immanentti päämäärä on täällä saavutettava,
olioissa itsessään oleva. Molemmat ajattelevat, että maailma on lopullisesti
valmis. Sillä on käsitettävä ja muuttumaton perusrakenne. Sitä vastaa
objektiivinen arvohierarkia, jonka mukaan maailman oliot voidaan asettaa
arvojärjestykseen. Ihmisen asema tässä hierarkiassa on erityisen etuoikeutettu ja
tämä etuoikeutus tulee hänen järkensä vuoksi. Alanen (1986) toteaa, että ihmisten
välinen ratkaiseva ero on Platonin ja Aristoteleen mukaan heidän kykynsä käyttää
järkeään. Ihminen, joka ei jostakin syystä tahdo tai voi käyttää järkeään, ei
Aristoteleen mukaan ole järjettömiä eläimiä arvokkaampi. Järjellisyyden lisäksi
ihminen on Aristoteleen mukaan sosiaalinen eläin, riippuvainen toisista ihmisistä.
Tosin mitä viisaampi ja järkevämpi ihminen on, sitä riippumattomampi hän on
toisista ihmisistä. Tässä toiset ihmiset tarkoittavat muita tasavertaisia ihmisiä
(vapaita kreikkalaisia mieskansalaisia) ja riippumattomuutta heistä. Siten
riippumaton viisas ja järkevä voi olla (ja on) riippuvainen naisista ja orjista, mutta
tätä riippuvuussuhdetta ei tarvitse huomioida, koska näiden palveluita hän
välttämättä tarvitsee.
Platonin ja Aristoteleen tasa-arvon käsityksiä voidaan pitää tämän päivän
perspektiivistä oikeudenmukaisena eriarvoisuutena. Tällä tarkoitan sitä, että
molemmat pitävät oikeudenmukaisena ihmisten eriarvoista kohtelua. Platonin ja
Aristoteleen mukaan ihmisen järki kehittyy erilaisista kohtaloista ja satunnaisista
syistä riippuen eri tasoille. Heidän mukaansa ihmiset eroavat toisistaan
yksilöllisten taipumustensa ja kykyjensä perusteella ja eivät siten voi kaikki
täyttää samaa funktiota tai huolehtia samoista tehtävistä. Kaikki eivät ole
myöskään moraalisesti ja sosiaalisesti samanarvoisia, koska esimerkiksi
Aristoteleella naisten järkisielu on heikommin kehittynyt. (Alanen 1986.) Vaikka
Aristoteles painottaakin yhdenvertaisuuden periaatetta, hän ei kuitenkaan
mitenkään edellytä kaikkien ihmisten yhdenvertaisuutta, vaan Platonin tulkinnan
tavoin luonto on tehnyt ihmisistä erilaisia (Nousiainen & Pylkkänen 2001).
Heidän
käsityksensä
mukaan
tasa-arvo
tarkoittaa
hierarkkista
yhteiskuntajärjestelmää, jossa ihmisten arvo vaihtelee annettujen erojen kuten
syntyperän, luokan, resurssien, sukupuolen ja uskonnon perusteella. Nämä
muuntuivat oikeuksien ja roolien eroiksi kokonaisjärjestelmässä. (Alanen 1986,
Tarkki 1998, 140–143, Nousiainen & Pylkkänen 2001.) Tosi oikeudenmukaisuus
edellyttää siten, että samanarvoisia ihmisiä kohdellaan samalla tavoin ja
eriarvoisia eri tavoin (Benn & Peters 1959, Lakoff 1964, Alanen 1986).
Järjestelmä perustui juuri erojen ja epätasa-arvoisuuden väliseen vastaavuuteen.
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Siinä erot ja epätasa-arvoisuudet eivät toimi epäoikeudenmukaisuuden
osoittimina, vaan päinvastoin muodostivat itse oikeuskäsityksen ytimen. (Tarkki
1998, 140–143.)
4.2

Samanarvoisuus tasa-arvon perustana

Kreikkalaisesta filosofiasta myös kyynikot ja stoalaiset tarkastelevat tasa-arvoa.
Heille tasa-arvo ei ole niin hierarkkinen käsite, kuin mitä se on Platonille ja
Aristoteleelle (Lakoff 1964). Kutsun tässä tutkimuksessa kyynikoiden ja
stoalaisten tasa-arvon käsitteen tulkintaa jakamattomaksi tasa-arvoksi.
Samansuuntainen tulkinta on tunnistettavissa myös kristillisen ajattelun,
Condillacin, Helvétiuksen, Kantin, utilitaristisen ajattelun sekä Hobbesin, Locken
ja Rousseaun kannanotoista.
4.2.1 Lähtökohtana jakamaton tasa-arvo
Kyynikoiden (kr. kyôn eli koira, kynikos eli koiramainen) koulukunnan
perustajana pidetään Antisthenesistä (n. 446–366 eKr.). Hänen oppilaansa on
kuuluisa Diogenes Sinopealainen (n. 404–323 eKr.) (Nordin 1999). Diogenesin
mukaan ihmisyys liittyy kaikille ihmisille yhteiseen järkeen ja moraaliin eikä
sattumanvaraisiin synnynnäisiin piirteisiin tai sosiaalisiin järjestelyihin. Näihin
kaikkien yhteisesti jakamiin ominaisuuksiin perustuu myös vaatimus kohdella
ihmisiä tasa-arvoisesti riippumatta sattumanvaraisista tekijöistä. Kyynikot
erottavat kaikille ihmisille kuuluvan sisäisen minuuden ja sattumanvaraisesti
haavoittuvat ulkoiset olosuhteet. Heidän mukaansa ihmisen arvo liittyy vain
sisäiseen minuuteen. Tätä erottelua vastaa yhtä jyrkkä ero ihmisarvon
kunnioittamisen ja ulkoisen auttamisen välillä. Kuten Sihvola (2004) toteaa, että
jos kyynikko myöntäisi onnellisuutensa olevan riippuvainen sattumasta ja
ulkoisista ehdoista, hän myöntäisi oman haavoittuvuutensa. Kyynikoiden mukaan
kunnioitusta voi vaatia vain, jos katsoo olevansa riippumaton elämän
sattumanvaraisuuksista. Samoin ihmisarvon kohde on ihmisyyden pysyvä ja
riippumaton sisäinen ydin, eikä siihen tarvitse liittyä minkäänlaista vastuuta
elämän aineellisista ehdoista. (Sihvola 2004.) Kyynikoiden ajattelun pohjalla on
Sokrateen opin kärjistys, jossa onnen saavuttamisen riittävyys on hyveellisessä
elämässä (Nordin 1999, Häyry 2003) ja vaatimus ihmisten itsehallinnasta ja
itseriittoisuudesta (kr. autarkeia) (Häyry 2003). Itseriittoisuus voidaan saavuttaa
pidättäytymällä ulkoisista tarpeista ja korkein nautinto on nautinnoista
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pidättäytyminen (Nordin 1999). Kyynikoiden mukaan vain hyve on ihmiselle
tärkeä. He eivät halua omistaa mitään, koska omaisuus kuten myös menestys ja
onnellisuudentavoittelukin kahlitsevat ihmistä (Häyry 2003).
Kyynikot ovat vaikuttaneet stoalaisuuteen, jonka perustaja on Zenon
Kitionilainen (335–263 eKr.) ja hänen seuraajiaan Kleanthes (331–321 eKr.) ja
Khrysippos (n. 280–207 eKr.) (Nordin 1999, Häyry 2003, Sihvola 2004).
Stoalaisen ajattelun ydin on etiikka elämäntaitona. Se noudattaa aristoteelista
ajatusta etiikasta, jossa etiikkaa ei tutkita niinkään tiedon kuin hyväksi tulemisen
tähden. Siten hyve on ainoa ehdoton hyvä. (Aspelin 1997, Nordin 1999.)
Kyynikoiden vaikutus näkyy stoalaisen Zenonin omaksumassa ajatuksessa
itsehallinnasta. Hän yhdisti sen deterministiseen kosmologiaan eli
maailmankuvaan, jossa jokainen tapahtuma on tarkoin ennalta määrätty. Siitä
huolimatta, että kaikki on ennalta määrättyä, on stoalaisten mukaan ihmisellä
vapaa tahto: vaikka ulkoinen toteutuu deterministisesti, ihmisen sisäinen
suhtautuminen tapahtumiin voi muuttua ja siten vapautua sisäisesti. (Häyry 2003.)
Zenonin kuvaama ihannevaltio on vastine Platonin valtiolle. Zenonin mukaan
valtion muodostavat viisaat ja hyveelliset. Hänen mukaansa vain viisaat voivat
olla keskenään ystäviä ja sukulaisia, kun taas muut ovat välttämättä keskenään
sekä henkilökohtaisia että julkisia vihollisia. Siten ainoastaan hyveelliset
kykenevät muodostamaan yhteisöllisiä suhteita ja paheelliset elävät vihollisuuden
tilassa, kaikkien sodassa kaikkia vastaan. Koska asian korjaamiseksi ei voi tehdä
mitään, on myös hyödytöntä panostaa hyveeseen kykenemättömien kasvatukseen
tai luokkien välisiä suhteita sääteleviin yhteiskunnallisiin rakenteisiin. Hänen
mukaansa yhteiskunta on hyvä, kun sen muodostavat hyveelliset, ja hyveelliseksi
tulevat puolestaan he, joilla on siihen luontaiset edellytykset. Hyvä yhteiskunta
toimii hyveellisten toimesta. Silloin sen toimintaa ei tarvitse ulkoisesti säädellä.
(Sihvola 2004.)
Stoalaisista filosofeista Panaitios Rhodoslainen (n. 180–110 eKr.) muotoili
stoalaisen luonnonoikeusopin, johon sisältyy ihanteellisen maailmanvaltion idea.
Hänen mukaansa luonnonoikeus (lat. ius naturale) on luontoon ja järkeen
pohjautuva oikeus, joka on inhimillisten instituutioiden ja lakien yläpuolella.
Valtion tehtävänä on suojella luonnonoikeutta ja tunnustaa ihmisille yhtäläinen
arvo ja samat oikeudet. (Nordin 1999.)
Stoalaisuus vaikutti syvällisesti myös keskiajan ja uuden ajan alun
yhteiskuntafilosofiseen keskusteluun etenkin Ciceron (104–43 eKr.), Senecan (4
eKr.-65 jKr.), Epiktetoksen (n. 100 jKr.) ja Rooman keisari Marcus Aureliuksen
(121–180 jKr.) tekstien kautta. Stoalaisten ansioista yleinen ihmisarvo ja
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oikeudenmukaisuus tulivat osaksi länsimaista filosofista perintöä. Aiemmasta
kreikkalaisesta
ajattelusta
poiketen
he
tarkastelevat
oikeudenmukaisuuskysymyksiä yksittäisen kaupunkivaltion sijaan koko
ihmiskunnan näkökulmasta. Heidän mukaansa moraalisen yhteisön muodostavat
kaikki ihmiset. Ihmiselle yhteisen järjen perusteella kaikki ihmiset ovat myös
moraalisen yhteisön tasa-arvoisia jäseniä syntyperästä ja yhteiskunnallisesta
asemasta riippumatta. Ihmisen tulee toimia ymmärtäen oma sidonnaisuutensa
kaikkiin muihin ihmisiin ja tavoitella ratkaisuissaan koko ihmiskunnan parasta.
Tästä stoalaiset käyttivät vertauskuvana ihmisen ruumista. Kaikki ruumiinosat (ei
tosin hierarkkisessa järjestyksessä) ovat tarpeellisia ja tasa-arvoisia ja jokainen
yksittäinen ihminen on sidoksissa toisiin. Toisen ihmisen kunnioitus ei voi olla
riippuvainen mistään sattumanvaraisista tekijöistä, joten ihmisarvo koskee niin
miehiä, naisia, herroja, orjia, keisareita kuin alamaisiakin. (Sihvola 2004.) Siten
stoalaisten käsitys ihmisarvosta on yhtäläinen kyynikoiden kanssa: jokaisen
ihmisarvo kohdistuu ulkoisesta riippumattomaan ydinihmisyyteen eli moraaliseen
kykyyn (Benn 1967, Sihvola 2004).
Tasa-arvo liittyy keskeisesti myös kristilliseen19 ajatteluun (Morgan 1943,
Benn 1967, Turner 1986, Arneson 1998). Ennen tieteellistä ihmiskuvaa vallitseva
eurooppalainen ihmiskäsitys oli kristillis-idealistinen. Sen mukaan ihminen on
luotu ja eläimistä poikkeava, johon on puhallettu kuolematon sielu. (Niiniluoto
2001, 30–31.) Juutalais-kristillisen perinteen mukaisesti tasa-arvo on a priori
oletus (Berlin 1955), jonka ytimen muodostaa kristinuskon oppi ihmisten tasaarvosta Jumalan silmissä (Morgan 1943, Benn 1967, Turner 1986, Arneson 1998,
Kuusipalo 2002, 209), ja siten kristinuskon mukaan kaikilla ihmisillä on sama
absoluuttinen arvo (Morgan 1943, Harva 1980). Sen keskeinen sisältö tulee esille
Paavalin kirjeessä Galatalaisille, joissa hän toteaa, että Jumalan edessä kaikki
ihmiset ovat tasa-arvoisia huolimatta heidän maallisista erilaisuuksistansa (Benn
1967, Turner 1986, Raamattu 1992, Gal. 3:26–29). Teologit tulkitsevat Jumalan
edessä olevan tasa-arvoisuuden tarkoittavan joko sitä, että jokainen ihminen on
Jumalan kuva (lat. imago Dei) tai sitä, että Jumalan edessä (lat. coram Dei) kaikki
ovat samanarvoisia. (Harva 1980.) Jokaisella luodulla on Jumalan edessä yhtä
arvokas kuolematon immateriaali sielu, josta seuraa myös eettinen kannanotto,
että jokaisen tulee kohdella myös lähimmäistään tasa-arvoisesti (Arneson 1998).
Tätä oppia esimerkiksi Kirkkoisä Augustinus (354–430) tulkitsi siten, että ihmiset
19

Myös muut uskonnot, kuten islam, juutalaisuus, konfutselaisuus ja hindulaisuus, jakavat

näkökulman universaalista moraalisesta tasa-arvosta (Weale 1998, Gosepath 2001).
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eivät ole tasa-arvoisia ja se näkyy pelastuksessa. Tulkinnan mukaan vain pieni osa
ihmisistä on Jumalan valittuja ja siten pelastuu. (Benn 1967, Nordin 1999.)
Tuomas Akvinolainen (1225–1274) puolestaan tulkitsi sitä aristoteelisessä
hengessä siten, että ihmiset ovat eriarvoisia esimerkiksi sen kautta, että orjuus on
synnin seuraus (Benn 1967).
Vaikka kalvinistinen oppi 1600-luvun alussa teki selvän jaon pelastettuihin ja
kadotettuihin, ovat modernin egalitarismin juuret juuri siellä. Kalvinismi kritisoi
hierarkkista kirkollista käsitystä, ja hengellinen toimitus katsottiin
horisontaalisesti jokaisen uskovan tasa-arvoiseksi oikeudeksi. (Lakoff 1964, Benn
1967.) Tätä lähtökohtaa käytettiinkin yhtenä luonnon lain argumenttina (Benn
1967, Turner 1986). Kristillisen perinteen ansiokkaampia osia onkin radikaalin
tasa-arvoinen ihmisarvon käsite (Morgan 1943, Bedau 1967, Niiniluoto 2001,
177–178). Käsitteen mukaan jokaisella oliolla, joka on ihminen, on sama
itseisarvo ihmisenä riippumatta hänen yksilöllisistä ominaisuuksistaan
(esimerkiksi sukupuolesta, syntyperästä, terveydentilasta, ulkonäöstä ja
varallisuudesta) (Niiniluoto 2001, 177–178).
Kyynikoiden, stoalaisten ja kristinuskon lisäksi ihmisten jakamatonta ja
luonnollista tasa-arvoa perustelivat 1700-luvulle tultaessa erityisesti Condillac,
Helvétius, Kant ja utilitaristinen ajattelu. Étienne Bonnot de Condillacin (1715–
1780) ja Claude Adrien Helvétiuksen (1715–1771) myötä vahvistui ajatus
oikeuksien luonnollisesta tasa-arvosta. (Benn 1967, Aspelin 1997.) Heidän
mukaansa erilaiset persoonallisuudet, kyvyt ja älykkyys määrittävät ympäristön ja
kokemuksen välisiä eroja. Ihmiset ovat luonnostaan tasa-arvoisia siinä suhteessa,
että heillä on rajaton potentiaali erilaistua suhteessa toisiinsa. Heidän mukaansa
ihmiset ovat luonnollisesti tasa-arvoisia ja kaikki luonteiden, kykyjen ja
älykkyyden erot ovat seurausta ympäristöstä ja kokemuksesta. Siitä seuraa, että
erilaisuus on sattumanvaraista. (Benn 1967.) Condillac on yhtä mieltä Locken
kanssa siitä, että ihmisillä ei ole synnynnäisiä ideoita. Hän kuitenkin menee vielä
pidemmälle ajatuksessaan ja toteaa, että ihmisillä ei ole myöskään synnynnäisiä
kykyjä. Sen sijaan ihmiset ovat ominaisuuksiensa suhteen syntyessään täysin tasaarvoisia ja kaikki kyvyt tulevat ympäristön ja kokemusten myötä. Helvétiuksen
mukaan ihmisillä ei ole edes synnynnäisiä kykyjä, vaan kaikki ihmisten väliset
erot juontuvat sekä ympäristöstä että kasvatuksesta. (Aspelin 1997, Nordin 1999.)
Tasa-arvon käsitteeseen on vaikuttanut keskeisesti myös Immanuel Kant
(1724 - 1804) ja hänen kategorinen imperatiivinsa (Morgan 1943, Gosepath
2001), joka määrittää ihmisten välisen tasa-arvon. Tarkastelen seuraavassa
lähemmin Kantin transendentaalista deduktiota sekä autonomian ja hyvän tahdon
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käsitteitä. Nämä luovat perustan hänen tasa-arvon käsitykselleen, jonka mukaan
ihmisoikeuksien perustana on sama vapaus kaikille rationaalisille olennoille
(Gosepath 2001).
Kant pyrkii deontologisessa20 etiikassaan todistamaan siveellisen toiminnan
ehdottoman, yleispätevän luonteen sekä osoittamaan ihmisen olevan vapaasti
tekonsa valitseva (Häyry 2003). Kant jakaa maailman fenomenaaliseen ja
noumenaaliseen maailmaan. Fenomenaalinen maailma on ilmiöiden (saks.
Erscheinungen) maailma, jonka alueella ilmiöt ja oliot ovat tavoitettavissa
sellaisina kuin ne ilmenevät inhimilliselle tajunnalle. Niistä voi saada
kokemusperäistä tietoa, koska teoreettinen järki21 on virittynyt havainnoimaan sen
säännönmukaisuuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisellä on ennen kokemusta eli
a priori tietoa ajasta, paikasta ja kausaliteetista. Ihmisjärki sijoittaa
automaattisesti kaikki ilmiöt tapahtuviksi johonkin aikaan ja paikkaan sekä
olettaa niiden välillä kausaalisuutta. Ilmiöistä ei ole kuitenkaan mahdollista saada
teoreettisesti tietoa sellaisina kuin ne ovat sinänsä (saks. das Ding an sich). Oliot
sinänsä eivät ole olemassa ajassa ja paikassa, eikä niitä voida suoraan
havainnoida. Niiden ilmenemisestä ja suhteista voi Kantin mukaan saada tietoa
menetelmällä, jota hän kutsuu transsendentaaliseksi deduktioksi. Tämä merkitsee
sitä, että mikäli jokin asioiden välinen suhde ilmenee selvästi ihmisen
tietoisuudelle, voidaan olettaa, että ihmismielessä vallitsee vastaava
lainmukaisuus. Kaikki tieto olioista ja ilmiöistä perustuu järkeilyyn, ja ne ovat
siten pikemminkin ihmishengen tuotetta kuin tietoa todellisuudesta. (Kant 1990,
Häyry 2003.)
Kantin mukaan ihmisestä moraalisena olentona sinänsä ei voi saada
havaintoperäistä tietoa vaan noumenaaliseen maailmaan voi kuulua myös ihmisen
noumenaalinen minä. Jos tällainen olio on olemassa, se toimii Kantin mukaan
riippumatta ajasta, paikasta ja kausaliteetista. Transsendentaalinen deduktio
puolestaan mahdollistaa tiedon niistä moraalisäännöistä, joita sen tulisi noudattaa
ja käytännöllinen järki voikin selvittää, ilmeneekö moraalinen toiminta ihmisen

20
Kantin etiikan voi kuitenkin määritellä teleologiseksi ensiksikin siinä mielessä, että hänen mukaan
ihmisenä olemiseen kuuluu telos: ihminen on päämäärä eli tarkoitusperä sinänsä (Harva 1980).
21
Kant tekee siis eron ”puhtaaseen tai teoreettisen järkeen” ja ”käytännölliseen järkeen”. Aikaisemmin
oli ajateltu, että tiedon on mukauduttava kohteisiinsa. Aito tieto vastasi itsensä olioiden todellista
luonnetta. Kantin niin kutsuttu kopernikaanisen vallankumouksen mukaan kohteiden onkin
mukauduttava meidän tietoomme. Kohde ei ole olemassa objektiivisesti, ihmisestä riippumatta, vaan
se on tietyssä mielessä meistä riippuvainen. (Nordin 1999, käytännöllisestä järjestä Kant 1990, 185–
250.) Se opettaa ihmiselle, mikä on oikein ja väärin (Kant 1990, Nordin 1999).
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tietoisuudessa lainmukaisuudessa. Jos ilmenee, on järkevää olettaa, että
ihmismielessä on tätä vastaava moraalilaki. (Häyry 2003.)
Siveelliset eli moraaliset lainalaisuudet löytyvät ihmishengestä ja sen
tahtomisen perussuunnasta (Kant 1990, Salomaa 1990). Moraalilaki on Kantin
mukaan kategorinen imperatiivi, joka tarkoittaa sitä, että ” – minun on toimittava
niin, että samalla saatan tahtoa, että maksiimini tulisi yleiseksi laiksi”22 (Kant
1990, 86). Hän lisää vielä, että ”[T]oimi niin, että käytät ihmistä, sekä omaa että
jokaisen muun persoonaa, aina samalla tarkoitusperänä eikä koskaan pelkästään
välineenä”23 (Kant 1990, 120, 131). Kategorinen imperatiivi kuvastaa siveellisen
tajunnan ehdottomuutta, sen tinkimätöntä vaatimusta ja sen riippumattomuutta
ulkoisista tarkoitusperistä. Moraaliset säännöt voivat olla ehdottomia ainoastaan
silloin, jos ne ovat kokemuksesta riippumattomia eivätkä ne kosketa toimintamme
sisältöä, vaan ainoastaan tahdon muotoa eli mielenlaatua. (Kant 1990, Salomaa
1990.) Kategorinen imperatiivi koskee kaikkia järjellisiä olentoja samalla tavalla,
joten se on universalisoitavissa (Kant 1990, Nordin 1999). Tasa-arvon suhteen
kategorinen imperatiivi korostaa jokaisen ihmisen tasa-arvoa päämääränä sinänsä
(Morgan 1943).
Käskyt ovat ehdottomia, mutta vapaan autonomisen tahdon alaisia. Vapauden
käsite johtaa Kantin kokemuksen maailman yläpuolelle, ja tuota maailmaa Kant
kuvaa intelligibiliseksi maailmaksi. Hänen mukaansa emme voi koskaan johtaa
vapautta ja siveellistä hyvettä kokemuksen maailmasta. Vapaus perustuu
”olemisen syysuhteen” ja ”pitämisen syysuhteen” toisistaan erottamiseen. Tämä
vapaa tahto merkitsee sitä, että ”pitämisen syysuhde” ei rajoitu empiiriseen
todelliseen, vaan se pyrkii intelligiibiliin todellisuuteen. Kantin mukaan
kategorisen imperatiivin pätevyys pysyy horjumattomana huolimatta siitä,
voidaanko kokemuksesta löytää yhtään sitä tukevaa tapausta tai onko kukaan
todellinen yksilö koskaan toiminut sen mukaisesti. Kuten Salomaa toteaa,
siveyslaki on Kantin mukaan tästä huolimatta ”puhtaan järjen tosiasia”.
Siveyslakia ei voi empiirisesti todeta, mutta olemme tietoiset siitä a priori ja se on
apodiktisen varma. (Kant 1990, Salomaa 1990.) Vapaus eli autonomia (kr.
autonomous eli riippumaton tai omalakinen) tarkoittaa Kantilla vapautta,

22

Maksiimi on tahdon subjektiivinen periaate. Objektiivinen periaate (so. se, mikä olisi kaikilla
järjellisillä olennoilla myös subjektiivisena, käytännöllisenä periaatteena, jos järki täydellisesti
hallitsisi tahtokykyä) on käytännöllinen laki (kategorisesta imperatiivista esimerkiksi myös Kant 1990,
110, 111, 131.)
23
Kantille ihminen on päämäärä sinänsä. Kant huomauttaa, että tämä koskee vain ihmisiä. Sen sijaan
luontoa ihminen voi käyttää välineenään.
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itsemääräävyyttä ja riippumattomuutta tahdon sisällyksestä, aistivaikutteista ja
tahdon pyrkimyksen esineistä. Ihminen voi olla vapaa ainoastaan oman tahtonsa
eli käytännöllisen järkensä suhteen. Tahtomista sitovat vain sen itse itselleen
määräämät lait. Sellaisena autonomia ja vapaus ovat samaa. (Kant 1990, Salomaa
1990, Nordin 1999.)
Kantin mukaan ei ole olemassa mitään muuta, jota voitaisiin pitää
rajoituksetta hyvänä kuin hyvä tahto. Jos teko ei sisällä hyvää tahtoa, se ei voi olla
myöskään moraalisesti oikein. Hyvä tahto on hyvä, jos se tavoittelee moraalisen
velvollisuuden toteuttamista. Siveellinen toiminta lähtee ainoastaan hyvästä
tahdosta, mikä itsestään pyrkii lainalaisuuteen ja toiminnassaan seuraa vain
kategorista imperatiivia. (Kant 1990, Salomaa 1990, Nordin 1999.) Teko on
moraalisesti arvokas, jos se tehdään yksinomaan siksi, että sen tekeminen on
velvollisuus (Kant 1990, Tong 1993, Nordin 1999). Kantin mukaan
velvollisuuden täyttämisestä voidaan puhua ainoastaan silloin, kun toimitaan sen
itsensä takia eikä esimerkiksi halusta tai onnen tavoittelusta. Kantilaisittain
velvollisuus merkitsee ehdotonta käskyä, joka saa toimimaan jopa vastoin omia
haluja ja kaikkea edun, mielihyvän tai minkä tahansa ulkonaisen seurauksen
laskemista. Tässä ajatuksessa moraalista toimintaa eivät siten saa määrittää
mitkään ulkoiset pakotteet (kuten uskonnolliset tai maallisetkaan paineet),
palkkiot, rangaistukset, halut ja intohimot. Sen sijaan määräävä tekijä on järki.
(Kant 1990, Salomaa 1990, Nordin 1999.) Ystävän auttaminen myötätunnosta tai
rakkaudesta ei siis ole Kantin mukaan moraalinen teko. Kantin mukaan se on
sinällään hyvä, mutta ei moraalisesti hyvä. (Aspelin 1997.) Onni puolestaan on
hyväksi vain, jos se koituu hyväntahtoiselle ihmiselle, eli sellaiselle, joka sen on
ansainnut. Mutta vaikka hyvä tahto ei pysty toteuttamaan tavoitettaan, se on silti
ainoa absoluuttisen hyvä asia maanpäällä. (Kant 1990, Nordin 1999.) Kantin
mukaan velvollisuus on kunnioituksesta lakia kohtaan tapahtuvan teon
välttämättömyys. Kant toteaa tässä, että vaikka kunnioitus on tunne, niin se ei ole
kuitenkaan ulkoapäin saatu, vaan järjenkäsitteen itse synnyttämä ja sen vuoksi
laadultaan tunteista eroava. Tunteet ovat palautettavissa haluun tai pelkoon. (Kant
1990.) Hänen mukaansa velvollisuus vaatii vapaaehtoista alistumista ja
velvollisuus on laki, jonka edessä halut vaikenevat (Kant 1990, Nordin 1999).
Myös utilitarismi tuo oman näkemyksensä jakamattoman tasa-arvon
tarkasteluun. Tarkastelen sitä Sekä Benthamin että Millin teleologisen
perusajattelun, utilitaristisen kalkyylin ja mielihyvän kvalitatiivisten erojen
kautta. Tasa-arvo on utilitarismin tunnetuimman muodon kehittäjän eli Jeremy
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Benthamin (1748–1832)24 mukaan sitä, että ”every man to count for one and no
one to count for more than one” (Berlin 1955, Barry 1992, Bentham 2000), eli
jokainen on yhden arvoinen eikä kukaan ole enempää kuin yksi (Barry 1992).
Tälle perustuu myös utilitarismin perusajatus mahdollisimman suuresta onnesta,
hyödystä tai nautinnosta mahdollisimman suurelle joukolle. Benthamin mukaan
moraalin perustaa tutkimalla voidaan löytää ihmisen toiminnan perustelut ja
motiivit. Moraalisen toiminnan perustalla ovat mielipaha ja mielihyvä, jotka
määrittävät miten ihmisen pitäisi toimia. (Bentham 2000.) Teon arvo määrittyy
yksinomaan sen seurausten hyödyllisyydestä ja haitallisuudesta: seuraukset
ratkaisevat onko teko oikea vai väärä. Seurausten arvo puolestaan määrittyy
niiden tuottaman mielipahan tai mielihyvän määrästä. Benthamin mukaan
ihmisen pitää tavoitella yhteistä hyvää eli suurinta mahdollista onnea suurimmalle
mahdolliselle joukolle.25 Näin ollen toiminta on moraalisesti oikein ja hyvää
ainoastaan silloin, jos ei ole muita toimintoja, joilla voitaisiin välttää ryhmän
mielipahaa, lisätä hyvää ja maksimoida maailmassa olevan mielihyvän tai onnen
määrää. (Tong 1993, Nordin 1999, Bentham 2000.) Tasa-arvon suhteen tämä
tarkoittaa sitä, että toiminnan moraalisuus määrittyy sen mukaan, miten se pystyy
tavoittamaan benthamilaisen ajatuksen yhdestä yhden arvoisena.
Erilaisten mielipahojen tai mielihyvien välisillä laadullisilla eroilla ei ole
Benthamin mukaan merkitystä. Esimerkiksi jos pallopeli tuottaa enemmän
mielihyvää kuin runous, on pallopeli parempi vaihtoehto. Benthamin mukaan
jokaisen teon kohdalla voidaan laskea sen seurausten arvo utilitaristisen kalkyylin
avulla. Seuraukset lasketaan laskentahetkestä tarkasteltuna koetun voimakkuuden
(engl. intensity), keston (engl. duration), varmuuden ja epävarmuuden (engl.
certainty, uncertainty), läheisyyden ja kaukaisuuden (engl. propinquity,
remoteness), hedelmällisyyden (engl. fecundity), puhtauden (engl. purity) ja
määrän (engl. extent) suhteen. Tämän jälkeen saatua tulosta verrataan
vaihtoehtoisten tulosten seurauksiin. Näiden toimintojen jälkeen oikea vaihtoehto
on se, joka tuottaa eniten mielihyvää tai vähiten mielipahaa. (Nordin 1999,
Bentham 2000.)
John Stuart Mill (1806–1873) on kehittänyt edelleen Benthamin utilitaristista
ajattelua. Millille (1962) utilitarismi on hyötyyn (engl. utility) nojaava
moraaliteoria, oppi, joka asettaa moraalin perustaksi hyödyn tai suurimman
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Benthamia ennen näitä ajatuksia ovat kehittäneet muun muassa Epikuros (341–270 eKr.) ja Thomas
Hobbes (1588–1679) (Airaksinen 1987, Häyry 2001).
25
Nordin (1999) tosin toteaa, että Bentham horjuu egoismin ja altruismin välillä.
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onnellisuuden periaatteen26: teot ovat oikein siinä määrin kuin niillä on taipumus
edistää onnellisuutta ja väärin siinä määrin kuin niillä on taipumus estää
onnellisuutta27. Oman hyvän edistämisen tulisi lisätä yhteistä hyvää ja yleinen
omaa hyvää.
Kuten Benthamillekin, myös Millille paha on sinänsä mielipahaa ja hyvä
sinänsä mielihyvää. Myös Millin mukaan mielihyviä (ja mielipahoja)
tarkasteltaessa tulee huomioida kvantitatiivisuus, mutta näiden lisäksi on
kiinnitettävä huomio myös niiden kvalitatiivisiin eroihin. Kvalitatiiviset erot
ilmenevät ihmisen kykyjen kautta. Ihmisellä voi olla kyky vähäisempiin ja/tai
korkeampiin kykyihin tuottaa mielihyvää. Vähäisemmät kyvyt tuottaa nautintoa
ovat Millin mukaan ruumiilliset ”elämän vietit” eli ”aistinautinnot”, kun taas
korkeammat eli henkiset kyvyt ovat älyn, tunteiden, mielikuvituksen ja
moraalisiin tuntemuksiin liittyviä nautintoja. Henkiset nautinnot asetetaan
ruumiillisten nautintojen yläpuolelle sillä perusteella, että ne ovat pysyvämpiä,
turvallisempia ja jopa ”huokeampia”. (Mill 1962.)
Nautintojen laatua koskevan arvion voivat tehdä he tai heidän enemmistönsä,
joilla on tietoa näistä molemmista28. Kahdesta nautinnosta on pidettävä
tavoiteltavampana sitä korkeampien kykyjen tuottamaa nautintoa, jonka jokainen
tai ainakin melkein jokainen nuo nautinnot tuntevista asettaa etusijalle
riippumatta mistään moraalisesta velvollisuudentunnosta.29 Mill huomauttaa
kuitenkin, että nautintoa ja onnellisuutta ei tule sekoittaa tyytyväisyyteen.
Matalammilla kyvyillä varustetuilla yksilöillä on suuremmat mahdollisuudet
26

Mill (1962) ei tarkoita utilitaristisella hyödyllä nautinnon vastakohtaa. Toisaalta hyöty ei ole
synonyymi arkipäiväiselle sanalle nautinto. Hyödyllinen ei ole vastakkainen miellyttävälle ja kauniille
vaan se tarkoittaa muun muassa näitä asioita. Hyöty utilitaristisena tavoitteena on nautintoa, joka on
yhdistetty tuskan puuttumiseen.
27
Millin (1962) mukaan jokaista yksittäistä tekoa ei tarvitse tehdä tavoitteenaan maksimoidakseen
onnellisuutta. Sen sijaan riittää, jos noudattaa sääntöä, joka maksimoi onnellisuutta. Säännön
esimerkkinä Mill ottaa Jeesus Nasaretilaisen kultaisen säännön. Se tiivistää utilitarismin ideaalin, ja
utilitarismia tarvitaan tulkitsemaan tätä oppia.
28
Suhteuttajana toimivat ”niiden ihmisten arvojärjestykset, joiden kokemuksen monipuolisuus, mihin
pitää lisätä tottuneisuus tietoisuuteen ja itsetarkkailuun, antavat heille parhaat edellytykset vertailujen
tekoon” (Mill 1962, 11, suomennos Saastamoinen K teoksessa Mill 2000, 24).
29
Mill toteaa, että ”[H]arva ihminen suostuisi muuttumaan miksikään alemmaksi eläimeksi, vaikka
hänelle luvattaisiin eläimellisten nautintojen täydellinen tyydytys. Yksikään älyllinen ihminen ei
suostuisi olemaan typerys, yksikään oppinut ei suostuisi olemaan tietämätön, yksikään myötätuntoinen
ja omantunnon omaava ei suostuisi olemaan itsekäs ja halpamainen: ei vaikka he olisivat
vakuuttuneita, että tyhmä, tietämätön ja lurjus ovat tyytyväisimpiä osaansa kuin he omaansa. He eivät
luopuisi siitä, mitä heillä on enemmän kuin tällaisilla ihmisillä, vaikka he saisivat vastineeksi
täydellisen tyydytyksen kaikkien niiden toiveiden suhteen, jotka he jakavat näiden ihmisten kanssa.”
(Mill 1962, 8. Suomennos Saastamoinen K teoksessa Mill 2000, 20.)
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saada kaikki halunsa tyydytettyä eli olla tyytyväinen, kun taas monilla kyvyillä
varustettu yksilö on vastaavasti toisessa tilanteessa. Onnellisuus puolestaan
tarkoittaa jo korkeampien kykyjen omaamista ja tietoisuutta niistä. Kuten Mill
(1962, 9) kiteyttää, ”On parempi olla tyytymätön ihminen kuin tyytyväinen sika,
on parempi olla tyytymätön Sokrates kuin tyytyväinen typerys”30.
4.2.2 Luonnontila ja tasa-arvo
Tasa-arvon tarkastelun eri näkökulmista juuri aristoteelinen hierarkkinen
yhteiskuntajärjestys hallitsi eri muodoissaan länsimaista ihmis- ja
yhteiskuntakäsitystä aina 1600–1700 luvuille asti (Pietarinen 1986, 175, Isaksson
& Jokisalo 1999, Gosepath 2001). Ihmisten luonnollisen eriarvoisuuden ja
hierarkian syrjäytti vasta liberalistinen yksilöllisen vapauden periaate,
luonnollisten oikeuksien idea ja sen oletus tasa-arvosta luonnollisena kaikkia
ihmisiä koskevana järjestelmänä. Hierarkkiseen yhteiskuntajärjestykseen ei
sopinut ihminen riippumattomana ja tasavertaisena yksilönä, ja niin
luonnonoikeusajattelu sai voimansa. (Pietarinen 1986, 175, Gosepath 2001.)
Valistuksen31 keskeisiä sanoja ja ilmiöitä olivat vapaus, edistys, yksilön oikeudet,
ajattelun ja sananvapaus, rationaalisuus ja tieteellinen mielenlaatu. Valistus antoi
lupauksen maailmasta, jossa sosiaalinen tasa-arvo ja yhteinen ihmisyys ovat
mahdollisia. Tämä lupaus rakentui sekä uudelle käsitykselle tiedosta että toisaalta
kaikille ihmisille kuuluvista ja luovuttamattomista ihmisoikeuksista. (Isaksson &
Jokisalo 1999, Jokisalo 1999.) Valistusajalla haastettiin paitsi käsitys ihmisten
luonnollisesta eriarvoisuudesta, myös käsitykset joissa eriarvoisuuden syyksi
nähtiin jumalallinen tahto. Tässä suhteessa valistuksen lupaus tasa-arvosta oli
käytännöllisyydessään ja poliittisuudessaan toisenlainen kuin kristillisten
kirkkokuntien lupaus, joka perustui hengellisen ja maallisen piirin erottamiseen
toisistaan. Ihmiset olivat hengellisessä keskenään tasa-arvoisia veljiä suhteessaan
Jumalaan, kun taas maallisessa elämässä eriarvoisuus oli väistämätön osa synnin
maailmaa. Jopa orjuutta voitiin perustella Raamatulla. Näin tehdään kohdassa,
30

Tähän Mill lisää vielä, että ”jos typerys tai sika ovat tästä asiasta eri mieltä, se johtuu siitä, että he
tuntevat asiasta vain oman puolensa, kun taas vertailun toinen osapuoli tuntee molemmat puolet” (Mill
1962, 9. Suomennos Saastamoinen K teoksessa Mill 2000, 21).
31
Valistus on varsin moninainen käsite ja ilmiö, mutta Jokisalo (1999) määrittää sen eurooppalaisen
modernin aikakauden aluksi ja perustaksi. Se merkitsi maailmankatsomuksellista mullistusta, jossa
rationaliteetti ja järkiusko syrjäyttivät uskonnolliset auktoriteetit. Keskeisiin näkemyksiin sisältyi
ajatus ihmisten perimmäisestä samanlaisuudesta ja ihmiskunnan yhtenäisyydestä. (Katso myös Kant
2000.)
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jossa Herra saneli Moosekselle Siinain vuorella paitsi käskynsä myös heti niiden
jälkeen lain orjista. (Raamattu 1992, 5. Moos. 15:12–18, Isaksson & Jokisalo
1999.)
Hierarkkisen yhteiskuntajärjestelmän kritiikki eli nykyaikaisen poliittisen
tasa-arvon käsitteen semanttiset juuret ulottuvatkin 1600-luvulle (Abernethy
1959, Pietarinen 1986, 175) erityisesti Thomas Hobbesin ja John Locken ja 1700luvulle Jean-Jacques Rousseaun luonnonoikeudelliseen ajatteluun. Näiden
pohjalta tasa-arvoisten ihmisen vapauden takaavan järjestelmän mahdollistaisi
sopimusteoria (Pietarinen 1986, 175). Tuolloin luotiin perusta uuden
valtajärjestelmän teoriasta, ja siten otettiin myös kantaa tasa-arvon käsitteeseen.
Thomas Hobbesin (1588–1679) mukaan ihmiset ovat alkujaan eläneet niin
sanotussa luonnontilassa. Luonnontilassa (engl. state of nature) vallitsee
luonnonoikeus (engl. right of nature). Luonnonoikeus on se vapaus, joka
jokaisella ihmisellä on. Vapaudessa voi käyttää omaa valtaansa oman tahtonsa
mukaisesti eli säilyttääkseen oman luontonsa eli oman elämänsä. Luonnontilassa
vapaus on ulkopuolisten esteiden puuttumista. (Hobbes 1999, 125–134.)
Hobbesin mukaan luonto on tehnyt ihmiset tasa-arvoisiksi niin ruumiin kuin
mielenkin kykyjen suhteen. Joku voi olla esimerkiksi fyysisesti vahvempi, mutta
joku toinen vastaavasti psyykkisesti. Näin ihmisten väliset erot eivät ole
kokonaisuudessaan niin suuria, että yksittäiset ihmiset voisivat asettaa itsensä
toisen yläpuolelle. (Hobbes 1999, 120–125.) Ihmistä motivoivat intohimot sekä
mielihyvän että tuskan tunteet. Voidakseen saada mielihyvää ja välttääkseen
tuskaa, ihminen tarvitsee valtaa.32 Näitä tavoitellessa tulee vastaan ihmisten
yhtäläisyys: ihmisten yhtäläisyyden vuoksi myös heidän tavoitteensa päämäärien
saavuttamiseksi ovat yhtäläiset. Kun luonnonoikeuden tilassa ei ole ulkopuolelta
ohjattua järjestystä eli valtiota, on jokainen vapaa käyttämään valtaa oman
mielihyvänsä saavuttamiseksi. (Tarkki 1998, 140–143.) Näin ollen ollaan
tilanteessa, jossa kaksi ihmistä haluaa samaa asiaa, jonka vain yksi voi saavuttaa.
Luonnontilassa heistä tulee keskenään vihollisia, sillä molemmat koettavat
32

Hobbesin (1999, 92–96) mukaan ihmisen valta voi olla joko alkuperäistä tai instrumentaalista.
Alkuperäinen valta on ruumiin ja mielen kykyjen erinomaisuutta. Se voi olla erikoista voimaa,
ulkomuotoa, järkevyyttä, taitoa, kaunopuheisuutta, avokätisyyttä tai jalosukuisuutta. Instrumentaalinen
valta on sellaista, joka on saatu näiden avulla tai sattumalta ja ne ovat keinoja ja instrumentteja saada
valtaa lisää. Ihmisen arvo tai arvokkuus on hänen hintansa. Hinta on se, mitä annettaisiin hänen
valtansa käyttämisestä, joten se ei ole absoluuttinen vaan riippuu toisen tarpeista ja arvioinnista. Siten
ihmisen arvo on se, miten muut häntä arvioivat ja se ilmenee kunnioittamisena tai väheksymisenä.
Hobbesin mukaan ”[o]n kunnioittamista pyytää toiselta mitä tahansa apua, koska se on merkki, että
mielestämme hänellä on valta auttaa”.
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tavoitteen saavuttamiseksi tuhota toisensa. Näin syntyy keskinäinen
epäluottamuksen ja turvattomuuden tila33. (Hobbes 1999, 120–125.)
Ilman yhteistä kurissa pitävää valtaa ihmiset ovat sodassa kaikki kaikkia
vastaan (Hobbes 1999, 120–125). Luonnontilassa elävien ihmisten elämä on
jatkuvaa sotaa ja taistelua. Jatkuvan sodan tekee ymmärrettäväksi jokaisen
ihmisen oikeutettu itsesäilytyksen tarve, joka on luonnollista oikeutta puolustaa
omaa ruumistaan ja pyrkimystä pysyä hengissä. Koska toisten muodostamaa
uhkaa on vaikea arvioida, hyökkäävät kaikki toistensa kimppuun. Sen vuoksi
luonnontila ei ole kenellekään turvallinen, vaan eläminen jatkuvassa taistelussa on
epävakaata ja turvatonta. (Nordin 1999, 252–254, Sihvola 2004.) Koska yhteistä
lakia ei ole, tuossa sodassa mikään ei voi myöskään olla epäoikeudenmukaista
(Hobbes 1999, 120–125, Nordin 1999, 252–254). Hobbes kuvaa, että tuossa
tilassa ”ihmisen elämä on yksinäinen, kurja, häijy, raaka ja lyhyt” (Hobbes 1999,
123).
Luonnontilassa ja luonnonoikeuden kaoottisuudessa ihmisissä herää
itsesäilytyksen pohjalta kuolemanpelko ja halu saada järjestystä ja turvaa
elämään. Tämä muutoksen aloite tulee järjestä. Luonnonoikeuden tilalle nostetaan
luonnollisen lain argumentti (lat. lex naturalis, engl. law of nature). Luonnonlaki
on järjen löytämä periaate tai yleinen sääntö, jonka mukaan elämää ei saa tuhota.
(Hobbes 1999, 125–134.) Tälle perustalle luodaan yhteiskuntasopimus (engl.
social contract) (Tarkki 1998, 140–143, Hobbes 1999, 125–134, Sihvola 2004).
Yhteiskuntasopimuksessa luovutaan vapaaehtoisesti joistakin oikeuksista, joita
luonnontilassa oli. Jäljelle jäävät vain sellaiset vapaudet, jotka he ovat valmiita
myöntämään myös muille. Yksittäinen ihminen luovuttaa myös oikeuden yksin ja
yksityisesti arvioida itseensä kohdistuvia uhkia. Tämä oikeus luovutetaan
suvereenille, joka arvioi uhan ja mahdollisesti puolustautuu sitä vastaan. Tällöin
on mahdotonta purkaa sopimus yksipuolisesti. (Tarkki 1998, 140–143, Hobbes
1999, 162–170, Nordin 1999, 252–254.) Yhteiskuntasopimuksen pohjalla on siis
luonnollinen laki. Se on oikeudenmukaisuuden lähde ja alkuperä, joten kun
yhteiskuntasopimus tehdään, on epäoikeudenmukaista rikkoa se. Ihmisiä on
käsiteltävä ja tuomittava yhdenvertaisina ja oikeutta hallitsee suvereeni. (Hobbes
1999, 162–170.)

33
Hobbesin mukaan ihmisluonnon kolme riidan syytä ovat kilpailu, epäluottamus ja turhamaisuus.
Kilpailu saa hyökkäämään hyödyn vuoksi, epäluottamus turvallisuuden vuoksi ja turhamaisuus
maineen vuoksi. Turhamaisuus muodostuu siitä, että ihminen haluaa koko ajan enemmän kunnioitusta
toisilta. (Hobbes 1999, 120–125.)
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Toinen merkittävä tasa-arvoa kannattanut filosofi on John Locke (1632–
1704). Hobbesin tavoin Locke puhuu luonnontilasta (engl. state of nature) ja
yhteiskuntasopimuksesta. Lockelle luonnontila ei ole kuitenkaan hobbeslainen
sotatila vaan vapauden, yhtäläisyyden, tasa-arvon ja riippumattomuuden tila34,
jossa vapaus toteutuu jokaista velvoittavan luonnollisen lain (engl. law of nature)
puitteissa (Locke 1995, Nordin 1999). Luonnollinen laki on Jumalan luoma järki,
jonka tarkoituksena on turvata ihmisten keskinäinen toiminta. Sen mukaan kaikki
ihmiset ovat tasa-arvoisia ja itsenäisiä eikä kenelläkään ole oikeutta vahingoittaa
toisen ihmisen elämää, terveyttä, vapautta tai omaisuutta. (Locke 1995,
Yrjönsuuri 1995, Nordin 1999.) Lockelle ihmiset ovat individualisteja, eikä oman
edun tavoittelu ole vain ihmisen luontainen piirre, vaan se on hänen
velvollisuutensa tekijäänsä, Jumalaa kohtaan (Yrjönsuuri 1995).
Locken mukaan kaikki ihmiset kuuluvat samaan luonnonyhteisöön ja kaikilla
on samat kyvyt. Tämän vuoksi ihmisten välillä ei voi olettaa olevan minkäänlaisia
alistussuhteita eikä ketään ole tehty kenenkään toisen käyttöön. Jokainen on
kuitenkin velvollinen suojelemaan itseään. Jokaisella ihmisellä on myös
kontrolloimaton vapaus käyttää henkilöään ja omaisuuttaan, mutta kenelläkään ei
ole vapautta tuhota itseään tai mitään omistamaansa olentoa. Ihmisen
luonnollinen vapaus on siis vapautta kaikesta ylemmästä maanpäällisestä vallasta,
ja kaikkia ohjaa ainoastaan luonnollinen laki. (Locke 1995.)
Locke tähdensi yhä uudelleen, kuinka jokaiselle ihmiselle kuuluu oikein
käytetyn järjen paljastaman luonnollisen lain mukaisesti oikeus elämään,
vapauteen ja omaisuuteen. Oikeuksista tärkein on Lockelle hyvin keskeinen
omaisuuden käsite. Laajasti ymmärrettynä omistusoikeuteen kuuluu ihmisen
persoonallisuus, vapaus ja elämä. (Isaksson 1999.) Omaan omaisuuteen
kenelläkään muulla ei ole mitään oikeutta. Vaikka kaikki muu olisi yhteistä,
jokaisella ihmisellä on omaisuus omassa henkilössään, johon ainoastaan hänellä
itsellä on oikeus. Työn kautta luonnon antimista ja maasta voi tehdä omaisuutta
eli työllä voidaan rajata maa yhteismaasta. Omaisuus on siten jollain tavalla osa
itseä. (Locke 1995.) Omistaminen tarkoittaa ennen kaikkea vapautta määrätä
omaisuuden käytöstä riippumatta muiden mielipiteistä. Locken omaisuuden käsite
kytkeytyy siis tiiviisti hänen negatiiviseen vapauden käsitteeseensä, sillä myös
omaisuuden käsite on luonteeltaan negatiivinen, koska se painottaa
omistusoikeuden poissulkevaa luonnetta. Filosofinen perustelu oikeudelle omistaa
jokin esine merkitsee siis perustelua, jonka vuoksi kenelläkään muulla ei ole
34

Lockelle tasa-arvoisuus merkitsee siis myös riippumattomuutta toisista.
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oikeutta millään tavalla määrätä tuon esineen käyttöä. Omaisuus on siis käytöstä
määräämistä, ja siten Locken omaisuudenkäsite on varsin laaja. Myös ihmisen
suhde itseensä on omistussuhde. (Yrjönsuuri 1995.)
Luonnontilan tasapaino voi kuitenkin järkkyä helposti. Järkkymisen voi
aiheuttaa väärin tai väärin perustein tuomitseminen ja siitä aiheutuva koston
kierre. Locken mukaan jokainen ihminen on siihen asti osallisena luonnollisessa
laissa, kunnes omalla suostumuksellaan irtisanoutuu siitä. Luonnollisen lain
rikkominen tarkoittaa irtisanoutumista siitä ja siten vallan pyrkimyksiä,
vihollisuutta tai sotatilaa muita kohtaan. Kun laista irtisanoutuu ja toimii sitä
vastaan, rajoittaa toisten ihmisten vapautta. Luonnontilan vapaus ei merkitsekään
kurittomuutta, vaan luonnon oikeus oikeuttaakin jokaisen rankaisemaan niitä,
jotka rikkovat luonnollista lakia. Tämän kautta ihmisellä on luonnontilassa valtaa
toiseen nähden. Valta ei ole kuitenkaan ehdotonta tai rajatonta, vaan ainoastaan
rikollista saa rangaista. Rankaisun oikeuttaa se, että luonnollisen lain rikkojan on
katsottu irtisanoutuneen yleistä sopimuksesta ja olevan siten vaaraksi
ihmiskunnalle. (Locke 1995.)
Lockelle luonnontila ja sotatila ovat siis eri asioita. Luonnontilassa ihmiset
elävät yhdessä järjen ohjaamina ilman ylempää maanpäällistä yhteistä
auktoriteettia ja sotatilassa pyritään voimakeinoin rajoittamaan toisen vapautta.
Mikäli kiistan osapuolet eivät löydä ratkaisua, voi tilanne kehittyä
kohtuuttomaksi. Locken mukaan tämä on yksi tärkeä argumentti luopua
luonnontilasta ja asettua yhteiskuntaan. Sotatila vältetään maanpäällisen
auktoriteetin eli suvereenin avulla. Yhteiskunnassa luovutaan jokaisen oikeudesta
rangaista luonnollisen lain rikkojaa oman harkinnan perusteella. Tuo valta
annetaan suvereenille, jolla on valta päättää tarvittavista rangaistuksista. Kiistat
ratkaisee suvereeni, ja silloin vältetään sotatila. (Locke 1995, Nordin 1999.)
Lockelle sopimuksen jälkeinen järjestäytynyt yhteiskunta on political society ja
civil society. Siten syntyy valtio, joka on legitiimi vallankäytön järjestelmä ja joka
perustuu yksilöiden suostumukseen. (Nordin 1999, 270–274.)
Locke tähdensi ihmisten välistä tasa-arvoa, mutta hänen ihmiskäsityksensä oli
hierarkkinen, jossa asteikon luo omaisuuden rationaalinen ja tuottava käyttö, joka
paljastaa samalla myös ihmisen moraalisen tason. Jos on kyvytön käyttämään
järkeään, on myös moraalisesti vajavainen. Hänen ihmiskäsityksensä
hierarkkisuutta kuvastaa myös hänen partikularisminsa. Locken mukaan ei ole
olemassa mitään muita kuin partikulaarisia eli yksittäisiä olioita. Hänen mukaansa
myös ihminen luokkana ja käsitteenä on ihmisen aikaansaannos. Koska
synnynnäisiä ideoita ei ole olemassa, on mahdollista sulkea ihmiskunnan
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ulkopuolelle sellaiset, joiden kuulumisesta meille ei ole syntynyt empiirisiä
kokemuksia (esimerkiksi jos emme ole aikaisemmin nähneet mustaa ihmistä,
voimme luulla että hän ei ole ihminen). (Isaksson 1999.)
Locke on vaikuttanut niin Ranskan vallankumouksen vapauden (ra. liberté),
veljeyden (ra. fraternité) ja tasa-arvon (ra. égalité) aatteeseen kuin Yhdysvaltain
perustuslain syntymiseenkin (Yrjönsuuri 1995, Hautamäki 1998, Isaksson 1999).
Lockelle etiikka on yhteiskunnallinen asia: se koskee ihmisten välisiä suhteita, ei
yhden ihmisen oman elämän parasta toteutumista. Locken etiikka on kolmannen
persoonan etiikkaa, joka määrää ulkopuolisesta näkökulmasta, miten tulee elää.
Platon ja Aristoteles ovat puolestaan kiinnostuneita ensimmäisen persoonan
kysymyksestä, eli siitä miten minun tulisi parhaiten elää. Lockelle moraalilaki on
luonnollinen, mutta ei synnynnäinen. Hänen mukaansa moraalilaki ei voi olla
synnynnäinen, koska kaikki eivät tunne ja noudata sitä. Moraali on järjen
tavoitettavissa ja eikä hän näe moraalia yksinomaan kasvatettavana asiana.
(Yrjönsuuri 1995.)
Jean-Jacques Rousseau (1712–1778), modernin tasa-arvon keskeinen
kannattaja (Morgan 1943), tarkastelee ihmisten välistä eriarvoisuutta laajasti ja
lähtee tarkastelussaan Hobbesin ja Locken tavoin luonnontilasta ja sen
määritelmästä (Nordin 1999, 311–314), mutta on monessa suhteessa Hobbesin
vastakohta (Sihvola 2004). Valistusfilosofeista Rousseau kiistää jyrkästi
käsityksen eriarvoisuuden luonnollisuudesta ja arvostelee juuri Aristotelesta.
Hänen mukaansa orjuus syntyy alun perin väkivallan seurauksena (Isaksson &
Jokisalo 1999) ja yhteiskunnan kysymykset tasa-arvosta ja eriarvoisuudesta ovat
tulleet omistusoikeuden mukana (Tarkki 1998, 140-3). Rousseaun mukaan
luonnontilassa ihmiset elävät yksinään, parittelivat kohdatessaan ja jatkavat
elämää omilla tahoillaan kuten muutkin eläimet (Nordin 1999, 311–314,
Rousseau 2000, 59). Ihmisillä ei ole minkäänlaisia moraalisia suhteita tai
velvollisuuksia toisia kohtaan (Rousseau 2000, 59). Vähitellen yksilöt alkavat
kuitenkin liittyä yhteen ja eriytyä muista. Syntyy perheitä ja eräänlainen
omistaminen suhteessa tilaan ja toisiin ihmisiin. Muotoutuminen aiheuttaa
erimielisyyksiä ja riitoja, joissa tulevat esille ihmisten heikkouden ja vahvuuden
erot. Perheyhteisössä aletaan jakaa töitä erilaisten taitojen perusteella. Siten
yksilöt tulevat riippuvaisiksi toisistaan ja heidän välisensä erot korostuvat.
Fyysinen riippuvuus merkitsi erilaisia taitoja ja psyykkinen saatua arvonantoa.
Rousseaun mukaan tästä seuraa sosiaalistunut teeskentely: tärkeämpää kuin
todelliset ominaisuudet on se, miltä näyttää. Perheet muodostavat kylät ja kansat,
joita yhdistivät yhteiset tavat, luonteenpiirteet, elämäntapa ja ravinto, eivät
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säännöt ja lait. Perheiden välille alkaa muodostua jonkinlaisia siteitä, jolloin
aletaan vertailla ja kehittää ideoita ansioista ja kauneudesta. Nämä puolestaan
johtavat suosimisen tunteeseen ja julkisen arvostuksen tavoitteluun. (Nordin
1999, 311–314, Rousseau 2000, 81, Sihvola 2004.)
Rousseaun mukaan ihmisiä jaottelevien erojen ensimmäinen syy löytyy
ihmisen olemuksen peräkkäisistä muutoksista. Aluksi ihmiset ovat tasa-arvoisia.
Ihmistä kohdanneet muutokset eivät kuitenkaan muuta kaikkia ihmisiä
samanaikaisesti ja samalla tavalla. Rousseaun mukaan tämä on ihmisten
eriarvoisuuden ensimmäinen lähde. (Rousseau 2000, 26.) Hänen mukaansa
ihmisten keskuudessa ilmenee kahdenlaista eriarvoisuutta. Ensimmäinen on
luonnollinen tai fyysinen luonnon asettama iän, terveyden, ruumiinvoimien,
hengen ja sielun ominaisuuksien eriarvoisuus. Toinen on puolestaan moraalista ja
poliittista eriarvoisuutta, koska se on riippuvainen eräänlaisista konventioista,
jotka perustuvat ihmisten suostumukselle. Tämä koostuu sellaisista
etuoikeuksista, joista muutamat nauttivat toisten kustannuksella. Näitä ovat
esimerkiksi rikkaus, arvostus ja vaikutusvaltaisuus. Rousseaun mukaan
luonnollisen eriarvoisuuden lähdettä ei voi määritellä, koska vastaus sisältyy jo
sanan itsensä määritelmään. Myöskään näiden kahden eriarvoisuuden keskinäistä
suhdetta ei voida määritellä. (Rousseau 2000, 37.) Rousseaun mukaan useita
sellaisia ihmisten välisiä eroja pidetään luonnollisina, jotka johtuvat vain
tottumuksesta ja ihmisen yhteiskunnassa omaksumista erilaisista elämisen
muodoista. Silloin siis luonnontilassa elävien eriarvoisuus on vähäistä verrattuna
sivistyneeseen yhteiskuntaan, joten institutionalisoitu eriarvoisuus on kasvattanut
ihmisten luonnollista eriarvoisuutta. Luonnollinen eriarvoisuus levisi vaivihkaa
ihmisten aikaansaaman eriarvoisuuden mukana ja ihmisten väliset erot, joita
olosuhteiden erilaisuus kasvatti, tulivat näkyvämmiksi. Niiden vaikutukset
vakiintuivat ja ne alkoivat vaikuttaa samassa suhteessa yksilöiden kohtaloihin.
Tiettyjä ominaisuuksia arvostettiin ja arvostetaan edelleen ja niiden omaaminen
tai teeskentely on käynyt välttämättömäksi. Olemisesta ja näyttämisestä tuli kaksi
eri asiaa.35 (Rousseau 2000, 90.)

35

Rousseaulaisittain voitaisiin siis sanoa, että edelleen kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia luonnontilan
perusteella eikä sitä arvoa ei voi muuttaa mikään. Luonnontilaisen tasa-arvon päälle on rakentunut
konventionaalisia rakenteita, jotka ovat omiaan hämärtämään tätä alkuperäistä tasa-arvoa. Rousseaulla
tämä erilaisuus oli juuri epätasa-arvon siemen ja siitä seuraava riippuvuus sen kukoistus. Mielestäni
hoitotyön etiikan keskustelussakin olisi keskeistä tunnistaa juuri tämä jako: ”luonnontilaisen” tasaarvon ulkopuolella olevat eriarvoistavat ominaisuudet ovat juuri konventionaalisia. Sen sijaan, että ne
ymmärrettäisiin eriarvoistavaksi, mielestäni niiden merkitys on juuri erilaisuuden rikkaudessa.
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Rousseaun eriarvoisuuden määritelmään liittyy siis keskeisesti riippuvuus.
Luonnontilassa ihmiset elivät yksin ja olivat vapaita ja riippumattomia
keskinäisen vuorovaikutuksen eduista. Perheytymisen ja työnjaon kautta ihmiset
alkoivat tarvita toisia ihmisiä, syntyi yksityisomistus, työ tuli tarpeelliseksi ja
tasa-arvo katosi. (Rousseau 2000, 81.) Rousseaun mukaan uudet tarpeet alistivat
ihmisen luonnolle ja erityisesti muille ihmisille. Ihmisestä tuli toisen orja
silloinkin, kun hän oli heidän herransa: rikas tarvitsi köyhän palveluja, köyhä
rikkaan apua. Kaikki tulivat toisistaan riippuvaisiksi (Rousseau 2000, 85), ja
riippuvuus aiheutti eriarvoisuuden (Rousseau 2000, 90). Siten omistaminen oli
keskeinen riippuvuuden aiheuttaja ja ne jotka eivät omista mitään, eivät voi olla
riippuvaisia. Orjuus syntyy vasta ihmisten keskinäisen riippuvuuden ja heitä
yhdistävien vastavuoroisten tarpeiden myötä. Ihmistä ei voi myöskään orjuuttaa,
ellei hän tarvitse toista ihmistä. Rousseaun mukaan tätä ei esiintynyt
luonnontilassa, jossa jokainen on vapaa. Luonnontilassa eriarvoisuus on
jokseenkin näkymätöntä, ja sen vaikutus miltei olematon. (Rousseau 2000.)
Luonnontilainen ja yhteiskunnallinen ihminen eroavat toisistaan paljon.
Erojen todellinen syy on se, että luonnontilainen elää itsessään ja sosiaalinen
ihminen itsensä ulkopuolella, toisten mielipiteissä. Silloin ainoastaan toisten
antamat arviot pystyvät herättämään hänessä olemassaolon tunteen. Eriarvoisuus,
joka luonnontilassa on lähes olematon, saa voimansa ja kasvunsa kykyjemme
kehityksestä ja ihmishengen edistyksestä ja muuttuu omistuksen ja lakien myötä
lopulta vakaaksi ja lailliseksi. Tästä seuraa edelleen, että moraalinen eriarvoisuus,
joka saa oikeutuksensa pelkästään positiivisesta oikeudesta, on luonnon vastainen
aina, jolloin se ei esiinny samassa suhteessa fyysisen eriarvoisuuden kanssa.
(Rousseau 2000.)
Rousseaun mukaan ihmisten eriarvoisuuden kehittymisessä on kolme astetta,
joita ovat ensimmäisenä lain ja omistusoikeuden synty, toisena
hallintojärjestelmän perustaminen ja kolmantena laillisen vallan muuttuminen
mielivallaksi. Ensimmäisellä kaudella oikeutettiin rikkaan ja köyhän, toisella
vahvan ja heikon ja kolmannella herran ja orjan välinen ero. Tämä kolmas ero on
eriarvoisuuden viimeinen aste, johon muut lopulta johtavat, kunnes uudet
muutokset hävittävät hallituksen kokonaan tai palauttavat sen lähemmäs
lainmukaista alkumuotoa. (Rousseau 2000, 99.) Poliittiset erot johtavat
siviilielämän eroihin. Yksilöt aistivat varsin pian kansan ja sen johtajien välille
Erilaisuuden ja siihen liittyvän riippuvuuden ei tarvitse merkitä eriarvoisuutta vaan se voi olla jopa
mahdollisuus ja siitä seuraava riippuvuus pelastus.
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kohoavan eriarvoisuuden. Eriarvoisuus leviää vaivatta kunnianhimoisten ja
pelkurimaisten ihmisten joukossa, jotka ovat aina valmiita koettamaan onneaan ja
alistamaan tai palvelemaan, melkeinpä erotuksetta sen mukaan, kumpi on heille
eduksi ja kumpi haitaksi. Eriarvoisuuden lajeja ovat vauraus, ylhäisyys tai sääty,
valta ja henkilökohtainen ansioituneisuus. Vauraus on se, johon muut lopulta
tiivistyvät. Eriarvoisuuden loppupiste on se, kun despotismin myötä orjille ei jää
muuta hyvettä kuin sokea tottelevaisuus. Se on eriarvoisuuden viimeinen aste ja
ääripiste, joka sulkee ympyrän ja koskettaa lähtöpistettä. Silloin kaikki tulevat
jälleen tasa-arvoisiksi, koska he eivät ole mitään. Kaikki palautuu yhteen ja
ainoaan vahvemman lakiin ja sitä kautta uuteen luonnontilaan. Se on kuitenkin
erilainen kuin se josta lähdettiin. Ensimmäinen oli luonnontila kaikessa
puhtaudessa, tämä tuloksena syntynyt on puolestaan korruption hedelmä.
(Rousseau 2000, 105.)
Rousseaun mukaan perheytymisen, työnjaon, ahneuden ja erilaisten
eriarvoisuuksien myötä luonnontila muuttui ahneuden onnettomaksi sotatilaksi.
Tilanne muodostui erityisesti rikkaille epäedulliseksi, ja siten tuli ajankohtaiseksi
saada aikaan järjestys. Rikkaat yhdistyivät ja syntyi pikkuhiljaa yhteiskunta ja
lait. (Rousseau 2000, 90.) Rousseaun mukaan yhteiskuntasopimus tarkoittaa sitä,
että on valtio, joka perustuu kansansuvereniteetille. Hobbesilla suvereenin valta
on yksi ja jakamaton, mutta Rousseaun mukaan valta kuuluu kansalle. Hän
määrittää käsitteet ”kaikkien tahto” ja ”yleistahto”. Kaikkien tahto tarkoittaa
kokoelmaa ihmisten yksityisistä, yksilöllisistä tahdoista ja yleistahto puolestaan
kollektiivista, kansan yhteistä tahtoa, joka ei Rousseaun mukaan voi olla koskaan
väärässä. Kansa on vapaa, jos se pääsee ilmentämään yleistahtoaan. (Nordin
1999, 311–314.)
Ranskan vallankumouksen ihmisten ja kansalaisten oikeuksien julistuksessa
(1789) todetaan, että ihmiset syntyvät ja pysyvät oikeuksiltaan tasa-arvoisina.
Julistuksen sisältämiä vapauden, veljeyden ja tasa-arvon periaatteita ei suunnattu
ainoastaan ranskalaisille, vaan ne oli tarkoitettu koko ihmiskunnan ikuisiksi ja
pysyviksi periaatteiksi. Valistuksen keskeisiin näkemyksiin sisältyi myös ajatus
ihmisten perimmäisestä samankaltaisuudesta ja ihmiskunnan yhtenäisyydestä.
(Jokisalo 1999, Kant 2000, Gosepath 2001.) Valistusajattelijoiden utopian
rakennuskiviä
olivat
ihmiskunnan
universaalin
tasa-arvoisuuden,
maailmankansalaisuuden (Jokisalo 1999) ja ikuisen rauhan periaatteet (Jokisalo
1999, Kant 2000). Valistuksen ihanteiden ylle lankeaa kuitenkin jo
eurooppalaisessa kontekstissa ensimmäisen ja toisen maailmansotien varjot.
Valistusfilosofit itsessäänkin olivat ristiriitaisia. Locke legitimoi teoreettisesti
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orjakauppaa ja orjuutta Amerikan mantereella, ranskalainen Voltaire vastusti
kiivaasti maaorjuutta Euroopassa, mutta puolusti transatlantista orjakauppaa.36
(Jokisalo 1999.)
4.2.3 Tietämättömyyden verho ja tasa-arvo
Keskeinen uuden yhteiskuntajärjestelmän jälkeinen tasa-arvon käsitteeseen
vaikuttanut filosofi on John Rawls (1921–2002). Rawls kiinnittää erityistä
huomiota yhteiskunnan huono-osaisimpien asemaan (Uusitalo 1993). Hänelle
oikeus on reiluutta (engl. fairness), joka vastaa distributiiviseen
oikeudenmukaisuuden ongelmaan (Niiniluoto 1993).
Rawlsin mukaan yhteiskunnan tärkein hyve on oikeudenmukaisuus (Rawls
1988, Nordin 1999). Hänen peruskysymyksensä onkin, mitä yhteiskunnalta tulisi
edellyttää, jotta se olisi oikeudenmukainen (Føllesdal 2001). Yhteiskuntasopimuseoreetikkona Rawls tarkastelee, millaisista yhteiskunnallisista pelisäännöistä
vapaat ja järkevät ihmiset voisivat keskenään sopia. Rawlsin mukaan vapaat ja
järkevät ihmiset tekisivät yhteiskuntasopimuksen kahdesta syystä. Ensiksikin
yhteiskuntasopimus tehtäisiin, koska ihmiset haluavat välttää kaikkien sodan
kaikkia vastaan ja toisekseen siksi, että järkevät ihmiset oivaltavat, että työnjaon,
yhteisten ponnistusten ja keskinäisen avunannon kautta kaikki voivat menestyä
paremmin kuin yksin toimimalla. Koska yhdessä toimiessaan kuitenkin syntyy
ristiriitoja37, sitä säätelemään tarvitaan pelisääntöjä. Tämä onkin Rawlsin mukaan
yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta koskeva peruskysymys. (Rawls 1988,
Uusitalo 1993.)
Rawlsin oikeudenmukaisuuden tarkastelu lähtee niin kutsutusta
alkuasetelmasta. Alkuasetelma tarkoittaa tilaa, jossa yhteiskuntaa ei ole vielä
olemassa. Ihmiset ovat niin kutsutun tietämättömyyden verhon takana: kukaan ei
vielä tiedä, millaiseksi hän syntyy. Tällä perusteella Rawls olettaa heidän olevan
keskenään tasa-arvoisia. Keskinäinen tasa-arvoisuus tarkoittaa jokaisen samoja
oikeuksia tehdä ehdotuksia ja perustella niitä. Osapuolia yhdistää vielä kaksi
tekijää. Ensinnäkin he ovat rationaalisia moraalisia henkilöitä, jolla on ensiksikin
omat käsityksensä hyvästä ja toisekseen he ovat kykeneviä ymmärtämään
oikeudenmukaisuutta. Nämä ehdot yhdessä tietämättömyyden verhon kanssa
36
Molemmat ilmeisesti ansaitsivat osan omaisuudestaan omistamalla orjakauppaa harjoittavien
kauppayhtiöiden osakkeita (Jokisalo 1999).
37
Keskeinen ristiriita koskee yhteistoiminnan vaatimien ponnistusten ja siitä koituvien etujen
jakamista (Rawls 1988, Uusitalo 1993).
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määrittelevät oikeudenmukaisuuden periaatteet juuri niiksi periaatteiksi, joihin
omien etujensa ajamisesta kiinnostuneet rationaaliset ihmiset suostuisivat tasaarvon pohjalta silloin, kun yhteiskunnallisten tai luonnon satunnaisseikkojen ei
tiedetä suosivan eikä syrjivän ketään. Näin solmittava yhteiskuntasopimus on
oikeudenmukainen ja sisältää kaksi perustavaa yhteiskunnan periaatetta.
Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa vallitsee ensinnäkin niin kutsutun
vapausperiaatteen mukainen perusvapaus, joka turvaa jokaisen oikeudet ja sulkee
pois diskriminoinnin ja intoleranssin. (Rawls 1988, Uusitalo 1993, Nordin 1999,
477, Føllesdal 2001.) Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella ihmisellä on yhtäläinen
oikeus yhtäläisten perusoikeuksien ja vapauksien mahdollisimman täydelliseen
järjestelmään (Uusitalo 1993). Toisen eli eroperiaatteen mukaan yhteiskunnallisia
ja taloudellisia eriarvoisuuksia saa esiintyä vain, jos siitä on hyötyä yhteiskunnan
huono-osaisimmille. Hänen mukaansa eriarvoisuus on oikeutettua, jos se kiistatta
kohentaa myös yhteiskunnan heikko-osaisten asemaa. Sama pätee
epäoikeudenmukaisuuteen, joka on hänen mukaansa siedettävissä vain, jos sen
avulla voidaan välttää vielä suurempi epäoikeudenmukaisuus. (Rawls 1988,
Uusitalo 1993, Nordin 1999, 477, Føllesdal 2001.)
Rawlsin mukaan sosiaalinen ja taloudellinen eriarvoisuus ovat
hyväksyttävissä vain, mikäli seuraavat kaksi ehtoa toteutuvat. Ensimmäiseksi sen
tulee liittyä asemiin ja virkoihin, joista kaikki voivat avoimesti kilpailla
mahdollisuuksien reilun tasa-arvoisuuden olosuhteissa ja toiseksi näiden
eriarvoisuuksien tulee olla suurimmaksi hyödyksi huono-osaisimmille.
Mahdollisuuksien tasa-arvo tarkoittaa Rawlsille sitä, että yhtä motivoituneille
ihmisille on taattava yhtäläiset mahdollisuudet koulutukseen ja kulttuuriin ja
toiseksi asemat ja virat tulee pitää avoinna kaikille siten, että niihin valitaan
ihmiset, joilla on motivaatio ja parhaat edellytykset hoitaa tehtävää
menestyksellisesti. Hyväksyttäviä eroja ovat siten ihmisten erilaisista
pyrkimyksistä ja haluista lähtevät erot, mutta eivät etniseen syntyperään,
vanhempien sosiaaliseen asemaan, ikään, sukupuoleen tai asuinpaikkaan liittyvät
seikat. Rawlsin mukaan tasa-arvo toteutuu, jos erilaiset yhteiskunnalliset hyvät
(mahdollisuudet, tulot, varallisuus, sosiaaliset olot, yhteiskunnallinen arvonanto)
jakautuvat tasan ihmisten ja väestöryhmien kesken. Eriarvoisuus on sitä, että
jakauma ei ole tasainen eli jos jokainen ei saa yhtäläistä osaa. Tällainen
eroarvoisuus on kuitenkin oikeudenmukaisuutta, jos Rawlsin ehdot toteutuvat.
Siten siis oikeudenmukaisuus on perustavampi kuin tasa-arvo. (Uusitalo 1993,
Tarkki 1998, 140–143.)
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Rawlsin mukaan oikeudenmukaisen yhteiskunnan ratkaisevin kriteeri onkin
kaikkein heikoimmassa asemassa olevien asema (Føllesdal 2001). Rawls
kohdistaakin kritiikkinsä utilitarismia kohtaan (Niiniluoto 1993, Føllesdal 2001):
utilitarismi hyväksyisi pienen, pysyvästi sorretun vähemmistön, jos tilanne
maksimoisi kokonaisutiliteetin eli hyödyn yhteiskunnassa. Rawlsin mukaan
tietämättömyyden verhon takana kukaan ei vaarantaisi tulevaisuuttaan liittymällä
sellaiseen yhteiskuntaan, joka ei kanna huolta yhteiskunnan hyötyjen ja taakkojen
kasautumisesta, eikä kukaan haluaisi olla se huono-osainen. Siten Rawlsin teoria
olisi tasa-arvon näkökulmasta parempi kuin utilitarismi. (Føllesdal 2001.)
Rawlsin teoriassa on kolme omaleimaista tekijää. Ensiksikin hän pyrki
täsmentämään mitä ovat moraalisesti suosiolliset olosuhteet, joissa vapaat ja
järkevät ihmiset sopivat yhteiskuntansa perusperiaatteista. Toiseksi Rawlsin
mukaan tällaisissa olosuhteissa päädyttäisiin tiettyihin oikeudenmukaisen
yhteiskunnan perusperiaatteisiin. Kolmanneksi Rawls puolestaan palauttaa
eettisen keskustelun sille yhteiskunnalliselle tasolle, joka oli tyypillistä antiikin
filosofiassa esimerkiksi myös Aristoteleelle. (Uusitalo 1993.)
4.3

Sukupuoli osaksi tasa-arvokeskustelua

Olennainen näkökulma tasa-arvon eettiseen tarkasteluun liittyy sukupuoleen.
Kuten aikaisemmassa tarkastelussa olen tuonut esille, sitä ovat sivunneet monet
keskeiset tasa-arvon käsitettä määritelleet filosofit, ja kysymys lomittuu
länsimaisen filosofian historiaan. Tarkastelen kysymystä tässä yhteydessä
kuitenkin erikseen näkökulmista, joissa se on tarkastelun pääroolissa.
4.3.1 Keskustelun avaus
Tasa-arvon tarkastelu on ollut aina osa feminististä ajattelua, ja se voidaankin
määrittää koko feministisen ajattelun perustaksi (Nash 2000). Systemaattinen
keskustelu sukupuolten tasa-arvon eettisestä näkökulmasta heräsi kuitenkin
todella vasta 1700-luvun lopulla. Keskustelun herättäjänä pidetään Jean-Jaques
Rousseaun näkemyksiä naisten ja miesten moraalisuuden yhtäläisyyksistä ja
eroista vuonna 1772 ilmestyneessä teoksessa Émile. Rousseaun mukaan ihminen
on luonnon käskyjä rikkomaan pystyvä eläin. Ihmistä ei erota eläimestä järki vaan
tahtominen. Rousseaun mukaan järki ei ole sielua rakentava osa tai ihmistä
ohjaava luonnollinen periaate. Järki on keinotekoinen, se kuuluu ihmisen
ominaisuuksien ja kykyjen luokkaan, eivätkä naiset ja miehet eroa toisistaan
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kyvyistään käyttää järkeä. Rousseau on yhtä mieltä Platonin kanssa siinä, että
sekä naiset että miehet ovat älyllisesti samassa asemassa. Älyllisestä tasa-arvosta
ei Rousseaun mukaan kuitenkaan Platonin tavoin seuraa, että naiset ja miehet
olisivat yhteiskunnallisesti tasa-arvoisia. Tähän on syynä naisten ja miesten
luonteita koskeva yleinen ajattelutapa, jonka mukaan naisten olemuksen voimaa
ja valtaa ovat viehätysvoima, heikkous, häveliäisyys ja viekkaus. Hänen
mukaansa naisen paikka on kotona. (Rousseau 1933, Patoluoto 1986, 260.) Koska
naiset ja miehet eivät ole luonnostaan niin erilaisia kuin ovat, tulee sitä vahvistaa
kasvatuksella: naiset on kasvatettava tukemaan poikia (Rousseau 1933).
Rousseaun näkemystä kritisoi eksplisiittisesti filosofi, kirjailija ja feministi
Mary Wollstonecraft (1759–1797) teoksessaan Vindication of the rights of Woman
(1792) (Rossi 1973, Tong 1993, Koivunen 1996). Wollstonecraftin mukaan
vallitseva käsitys tasa-arvosta, kuten vapaudesta ja veljeydestäkin, koski vain
miehiä (Rossi 1973, Tong 1993, Höglund 2001, Kuusipalo 2002). ”Vapaa yksilö”,
joka oli oikeutettu poliittiseen kansalaisuuteen, merkitsi tosiasiassa vain
taloudellisesti riippumatonta miestä, ei esimerkiksi toisen palveluksessa olevaa
ihmistä tai aviovaimoa (Kuusipalo 2002, 209).
Wollstonecraftin mukaan ihminen on syntyjään järjellinen olento (Reuter
2005) ja järjellisyytensä avulla sekä nainen että mies voivat kehittyä hyveelliseksi
(Rossi 1973, Tong 1993, Höglund 2001, Reuter 2005). Ihminen voi olla aidosti
hyveellinen ainoastaan silloin, kun omaa järkeään seuraten saavuttaa hyveensä
itse. Näin ollen hyvettä ei voi saavuttaa noudattamalla toisen antamia käskyjä eikä
sorrettu ihminen kasva hyveelliseksi. (Wollstonecraft 1985, 1995, Reuter 2005.)
Wollstonecraftin mukaan ihmiset ovat juuri niin moraalisia tai moraalittomia kuin
miksi heidät kasvatetaan (Rossi 1973, Tong 1993, Koivunen 1996). Naiset38 on
kasvatettu ja määritetty yhteiskunnassa sellaiselle alueelle ja tehtävään, jossa
heidän oletetaan olevan tylsämielisiä, viekkaita, ilkeitä ja itsekkäitä
(Wollstonecraft 1985, 1995). Wollstonecraftin mukaan naisten ja miesten
kasvattaminen moraalisesti erilaisiksi on epäoikeudenmukaista ja ylläpitää
sukupuolimoraalin kaksoisstandardia, joka vie pohjan moraalilta itseltään (Reuter
2005). Kuten Koivunen (1996, 37) toteaa, mikäli Wollstonecraft olisi tuntenut
sosiaalisesti tuotetun sukupuolen käsitteen, hän olisi käyttänyt sitä.
Wollstonecraftin ratkaisu naisten ja miesten sukupuolimoraalin kaksosstandardin
korjaamiseksi oli häivyttää naisten ja miesten välinen ero ja siten saavuttaa tasa38
Wollstonecraft tarkasteli aikansa mukaisesti ainoastaan yläluokan porvarillisia naisia (Rossi 1973,
Tong 1993, Koivunen 1996, 37).
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arvo. Tämä ero häivytettäisiin kasvatuksella ja nimenomaan kasvattamalla naiset
miehiksi. (Rossi 1973, Wollstonecraft 1985, 1995, Tong 1993, Koivunen 1996,
37.) Tasa-arvon saavuttamiseksi oli siten tärkeä kasvattaa naiset ja miehet paitsi
moraalisesti myös laillisesti toisistaan riippumattomiksi ja tasa-arvoisiksi. Myös
lait tuli muuttaa: jos lait koskettavat vain miestä ja vain miehen kautta naista,
kutistuu nainen olemattomaksi (Wollstonecraft 1985, 1995).
Rousseaun ja Wollstonecraftin innoittamana tasa-arvon näkökulmasta
kiinnostavaa koulutuksellista ja laillista lähtökohtaa painottivat myös 1800-luvun
loppupuolella Harriet Taylor Mill (1807–1858) ja John Stuart Mill (1806–1873)
(Rossi 1973, Tong 1993, Koivunen 1996, Höglund 2001). Heidän mukaansa
naiset tulisi kouluttaa itsenäisiksi ja ajatteleviksi, jotta he voisivat olla tasaarvoisia miesten kanssa. Naisten eriarvoisuus johtui laeista ja asenteista, jotka
rajasivat naiset yksityisen kodin piiriin. (Mill HT 1970, Mill & Mill 1970, Mill JS
1981a, 1981b, Koivunen 1996, 37.) Tällöin alettiin kritisoida klassisen
liberalismin kansalais- ja tasa-arvokäsitettä (Pateman 1987, Kuusipalo 2002, 209)
ja 1800-luvulla syntyneen naisliikkeen tavoitteena oli emansipaatio eli vapautua
traditionaalisista sukuun, perheeseen ja yhteisöön liittyvistä siteistä – toisin
sanoen yksilöityminen. Tasa-arvo tarkoitti sitä, että naisetkin tuli sisällyttää
yksilökansalaisen
kategoriaan,
joka
oikeuttaisi
heidät
samoihin
kansalaisoikeuksiin kuin mitä miehillä jo oli. Tämä tapahtui vaatimalla naisille
pääsyä koulutukseen, virkoihin, samaa palkkaa samasta työstä ja myös yksityisen
elämän piirin aviovaimon yhtäläiset oikeudet ja prostituution lakkauttaminen.
(Kuusipalo 2002, 209.)
Tämän tutkimuksen kannalta kiinnostava näkökulma tasa-arvon eettiseen
tarkasteluun tulee myös keskeisesti tasa-arvoon kantaa ottaneelta ja sitä
määrittäneeltä filosofi Simone de Beauvoirilta (1908–1986). Hän tarkasteli naisen
mahdollisuutta saavuttaa tietoisuus ja sen avulla aito ihmisyys. Tämän
tutkimuksen kannalta keskeisiä ovat hänen näkemyksensä vapaudesta ja
toiseudesta. Beauvoirin käsitteellinen viitekehys perustuu eksistentiaaliseen
filosofiaan (Heinämaa 1989, Reuter 1989, Beauvoir 1999). Hänen mukaansa
ihmiset jakautuvat kahteen toisensa poissulkevaan luokkaan eli tietoisiin ja
tietoisuutta vailla oleviin. Ihminen on luonnostaan vapaa. Hänen olemistansa
luonnehtii parhaimmillaan tietoinen eli transsendentti oleminen. Tietoinen olemus
ei ole ennalta määrätty, joten hän on avoin ja vapaa muuttumaan, suuntautumaan
itse asettamiinsa päämääriinsä (Heinämaa 1989, 65–67, Reuter 1989, 103,
Plumwood 1993) ja muovaamaan olemuksensa tekojensa ja valintojensa kautta.
Siten vain tietoinen olento saattaa hahmottaa maailmaa suunnitelmien,
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päämäärien ja arvojen kokonaisuutena. (Heinämaa 1989, 65–67.)
Transsendenssille on ominaista ylittää itsensä ja pyrkiä tulevaisuuteen,
vapaaehtoisuus ja vapaus. Vain ja ainoastaan ihmisen tietoisuus voi olla
transsendentti ja siten annettu ruumis eli tietoisuuden fyysinen ulkoasu on
immanentti. (Reuter 1989, 103.)
Tietoisuutta vailla olevan eli immanenssin olemus on konkreettinen
(Plumwood 1993), ennen olemassaoloa lopullisesti annettu ja siten se on valmis,
määriteltävissä (Heinämaa 1989, 65–67) ja pakotettu alistumaan annettuihin
olosuhteisiin (Reuter 1989, 103). Vain esineet eli tiedottomat oliot eivät ole
itsessään mitään, vaan ne toimivat välineinä. Tietoisuus voidaan kyllä pakottaa
objektin asemaan, ja se saattaa itse teeskennellä olevansa sellainen, mutta silloin
on kyse itsepetoksesta. (Heinämaa 1989, 65–67.) Siten Beauvoirin mukaan
ontologisella tasolla ei ole olemassa mitään ikuista naista, vaan nainen on yhtä
lailla vapaa rakentamaan oman olemisensa kuin mies ja heitä rajoittaa ainoastaan
samat yhteiskunnalliset rajoitteet. (Reuter 1989, 103.) Beauvoirin mukaan nainen
on kuitenkin epämuodostuma. Hän on yhtäältä vapaa tietoinen subjekti ja
toisaalta mielettömään luontoon kahlittu väline ja kohde. Tässä täydellisen
tietoisuuden esteenä on naisen lisääntyvä ruumis. Sen vuoksi naisen yritykset
vapautua lajin, yhteisön ja miehen käyttövallasta ovat mahdottomia. (Heinämaa
1989, 65–67.)
Toinen tämän tutkimuksen kannalta Beauvoirin keskeinen tasa-arvoon liittyvä
käsite on toiseus. Peruskäsite toinen tai toiseus sinällään ei liity sukupuolijakoon,
vaan se on yhtä vanha kuin ihmisen tietoisuus. Kaikkein primitiivisimmissäkin
yhteisöissä ja kaikkein vanhimmissakin mytologioissa esiintyy aina minän ja
toisen kahtiajako. Toiseus on yksi inhimillisen ajattelun peruskäsitteistä ja
sosiaalisesti rakentunut kategoria, jossa ihminen on aina potentiaalisesti toinen
suhteessa muihin ihmisiin. (Reuter 1989, 106 Beauvoir 1999.) Toimijaksi eli
subjektiksi asettuminen edellyttää vastakkainasettelua: toimija on oleellinen ja
toiminnan kohde eli objekti epäoleellisempi. Objektina ollessa toinen ei pysty
olemaan transsendentti subjekti. (Reuter 1989, 107, Beauvoir 1999, 12–14.)
Toisen käsite on kuitenkin suhteellinen, ja jokainen on jollekin toiselle toinen
(Beauvoir 1999, 12–14). Periaatteessa tasaväkiset vastustajat objektoivat
vuorotellen toinen toisensa (Reuter 1989, 107). Toiseutta vahvistavat kuitenkin
enemmistön valta vähemmistöä kohtaan tai jokin historiallinen tapahtuma, joka
on alistanut heikomman vahvemmalle (Beauvoir 1999, 12–14). Naisten ja
miesten välisessä suhteessa mies saavuttaa vapautensa ja transsendenttinsa
tekemällä naisesta toisen (Suutala 2001, 18–19), mutta naisesta on jostain syystä
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kuitenkin tullut pysyvästi toinen (Reuter 1989, 107). Miesten vapaus perustuu
naisten orjuuttamiseen, ja Beauvoirin ratkaisu naisen vapauttamiseksi on
vapauttaa nainen toisesta eli immanenssista, naisen vankilasta eli biologiasta,
äitiydestä, lastenhoidosta ja kotitöistä. Kun nainen alistaa oman luontonsa,
ruumiinsa ja hedelmällisyytensä, nainen voi saavuttaa transsendenssin ja
vapauden. (Reuter 1989, Mellor 1997, 78, Beauvoir 1999, Suutala 2001, 18–19.)
Siten naisen tullakseen transsendentiksi subjektiksi täytyy ylittää fyysinen
minänsä (Reuter 1989, 103, Mellor 1997).39 Plumwood (1993) tuo esille
olennaisen seikan transsendenssin ja immanenssin välisestä suhteesta:
transsendenssi sekä vähättelee että kieltää näiden tekijöiden välisen suhteen.
4.3.2 Feministisen moraalifilosofian näkökulma
Tasa-arvon eettistä puolta on tarkasteltu 1970-luvulta lähtien erityisesti
feministisen moraalifilosofian40 piirissä. Feministisen moraalifilosofian
lähtökohtana on käsitys, että naiset toisarvoistetaan sekä yksityisessä että
julkisessa elämässä ja traditionaalinen etiikka41 käsitteineen, argumentteineen ja
39
Beauvoir suhtautuu ruumiiseen ristiriitaisesti. Toisaalta hän toteaa, että biologia ei ole välitön syy
naisten alistamiseen ja toisaalta hän näkee kysymyksen deterministisesti: suvunjatkuminen pakottaa
naisessa yksilöä alistumaan lajille. (Reuter 1989, 102.) Tämä Beauvoirin näkökulma voi tarkoittaa
joko sitä, että naisen ollakseen ihminen tai tullakseen tietoiseksi ihmiseksi on hylättävä naiseutensa tai
ainakin olennainen osa sitä (lisääntyminen). Toisaalta se voi tarkoittaa myös muuta. Mielenkiinnon
kohteena ei silloin ole niinkään empiiriset naiset ja heidän vapautumisensa vaan naisen käsite.
Beauvoirin mukaan mahdollisuus elää tietoisena ja rationaalisena olentona yksinomaan perheen sisällä
on itsepetosta. (Heinämaa 1989, 65–67.)
40
Feministinen moraalifilosofia on syntynyt ja kehittynyt länsimaisen etiikan perinteestä.
Lähestymistapaa kutsutaan käsitteillä feministinen (engl. feminist), feminiininen (engl. feminine) ja
naisnäkökulma (engl. female) (Tong 1993, Hallamaa 1995). Käsitteitä on käytetty myös
synonyymeinä (Porter 1999, Grimshaw 1986, puhuu ainoastaan ”female” etiikasta), mutta tässä yhdyn
käsitykseen, että ne eroavat toisistaan sekä lähtökohdissaan että tavoitteissaan (Tong 1993, Hallamaa
1995). Feminiinisen etiikan lähtökohtana on feminiinisinä pidetyt hyveet tai ominaisuudet (Noddings
1986), naisen fyysisyyden kautta saadut kokemukset (Chodorow 1978) sekä feminiinisyyden
kehittymisen paikantaminen kulttuurisiin ja sosioekonomisiin tekijöihin. Keskeistä on naisen
kokemuksesta syntynyt tietoisuus ja sen esille tuonti. (Tong 1993.)
41
Traditionalisella etiikalla viitataan länsimaisen moraalifilosofian keskeisimpien teorioiden
(Aristoteles, Kant ja Mill) ympärille muodostuneeseen perinteeseen. Traditionaalinen etiikka ei ole
yksimielinen ja yhtenäinen kokonaisuus, eikä sen yhteen niputtaminen tee sille oikeutta. Käsitteellisen
selkeyden vuoksi käytän näistä kuitenkin feministisen moraalifilosofian vakiintuneen tavan mukaisesti
käsitettä traditionaalinen etiikka ja tarkoitan sillä länsimaisen moraalifilosofian perinnettä ennen
feminististä moraalifilosofiaa. Traditionaalinen etiikka ei ole esimerkiksi ollut kiinnostunut naisen
kokemuspiiriin liittyvistä kysymyksistä tai naisnäkökulmasta naiseen liittyvissä eettisissä
kysymyksissä. Feministisen etiikan tavoitteena on tuoda esille ja problematisoida toisarvoistaminen ja
legitimoida naisnäkökulma etiikan keskusteluun.
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kiinnostuksen kohteineen on tämän yksi ilmenemismuoto. Akateemisena
lähestymistapana feministinen moraalifilosofia on luonteeltaan sekä kriittistä että
konstruktiivista. Feministisen moraalifilosofian näkökulmasta kriittisyys
tarkoittaa sitä, että traditionaalista etiikkaa tulkitaan uudelleen (Tong 1993) ja
uudistetaan (engl. reform) sekä konstruktiivisuus sitä, että etiikkaa luodaan
uudelleen (engl. revolution) erilaisista lähtökohdista. Nämä merkitsevät sitä, että
traditionaalisen etiikan vallitsevia arvoja42 analysoidaan (Warren 2000), sitä
täydennetään huolenpidon ja vastuun etiikoilla, naisen kokemus huomioidaan
relevanttina lähtökohtana ja traditionaaliseen etiikkaan sisältyvä dualistisuus
korvataan ei-dualistisella tavalla lähestyä etiikkaa (Tong 1993). Kaikki
feministinen moraalifilosofia ei ole kuitenkaan huolenpitoetiikkaa, vaan
kiinnostuksen kohteena voivat olla esimerkiksi valta ja valtasuhteet (engl. ethics
of power) yksilöiden tai yksittäisten ryhmien välillä (Tong 1996). Tavoitteena on
kuitenkin osoittaa, tehdä näkyväksi ja pyrkiä poistamaan perinteisistä teorioista
juontuvaa miehistä vinoumaa etiikassa (Jaggar 1993, 71–72, Warren 2000,
Höglund 2001) sekä tuottaa etiikan teoriaa, jossa vinoumaa ei ole (Warren 2000).
Vinouma (engl. bias) on keskeinen käsite traditionaalisen ja feministisen
etiikan välisessä diskurssissa ja erityisesti tämän tutkimuksen kannalta.
Tarkastelen sitä seuraavassa lähemmin määrittämäni neljän näkökulman mukaan.
Höglund (2001, 67) määrittää sen olevan ”partisk, fördomsfullt eller speglande en
förutfattad mening”. Tässä tutkimuksessa suomennan sen käsitteeksi miehinen
vinouma ja vinouma. Feministisessä etiikassa ollaan yksimielisiä siitä, että
miehinen vinouma on korjattava. Näkemykset hajaantuvat kuitenkin menetelmien
suhteen: riittääkö, että traditionaalien etiikan käsitteet uudistetaan vai onko
muutettava sen teoreettisia rakenteita? Mikäli riittää, että ainoastaan käsitteet
uudistetaan, feministisessä etiikassa ainoastaan sovellettaisiin traditionaalisia
teorioita uudella tai erilaisella tavalla. Tällöin traditionaalisen etiikan
pääperiaatteet ja rakenteet jäisivät koskemattomiksi. Jos miehinen vinouma
nähdään traditionaalisten teorioiden rakenteellisena ja periaatteellisena puutteena,
eivät muutokset teorioiden soveltamisessa ole riittäviä. Silloin on määritettävä
käsitteet ja teoriat uudelleen erilaisista lähtökohdista. (Warren 2000, 98.)
Feministinen moraalifilosofia tuo siis etiikan keskusteluun naisen perspektiivin
(Mullett 1988, Tong 1993) ja tavoitteena on löytää vinouman sijaan tasa-paino
molempien sukupuolien huomioinnissa (Friedman 2000, Tong 2000).
42
Nämä arvot ovat usein joko vähäteltyjä tai puuttuvat kokonaan traditionaalisesta etiikasta (Warren
2000).
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Etiikassa vinouma näkyy sukupuolen suhteen ensiksikin siinä, että
traditionaalisen etiikan keskustelussa kysymys sukupuolesta on määritetty
kuuluvaksi psykologiaan ja sosiologiaan eikä sillä ole merkitystä etiikassa.
Feministisen
moraalifilosofian
näkökulmasta
traditionaalisen
etiikan
sukupuolineutraalius on kuitenkin näennäistä. Etiikan tarkastelu sukupuolen
näkökulmasta muotoilee moraalin rajoja uudelleen ja muuttaa politiikan, etiikan
ja sukupuolen käsitteitä. (Friedman 2000.) Koska moraalisuus on keskeistä
ihmisen elämässä ja länsimainen yhteiskunta on rakentunut syvästi sukupuolen
varaan, on näiden välillä oltava yhteys samoin kuin se on tunnistettavissa myös
järjen ja uskonnon määrittelyn ja tulkintojen suhteen. Silloin moraalisuutta ei
nähdä erotettuna ja autonomisena elämänalueena, vaan se ilmenee kaikessa
toiminnassa. Moraalisuus ja sen määrittely ovat aina jossain määrin
kontekstuaalisia ja historiallisia (Habermas 1990), joten sukupuoli on yksi tähän
vaikuttavista tekijöistä. (Tronto 1993, 62.)
Toiseksi vinouma ilmenee kysymyksessä sukupuolen ja moraalisuuden
välisestä suhteesta. Sukupuolen ja moraalisuuden suhteesta on keskusteltu joko
eksplisiittisesti tai implisiittisesti läpi länsimaisen moraalihistorian. Kysymyksenä
on ollut, onko moraalisuus samaa miehillä ja naisilla ja miten ne mahdollisesti
eroavat toisistaan. Keskusteluun ovat vaikuttaneet niin vallitseva historiallinen
ajankohta kuin kulttuurikin. Moraalisuus on ymmärretty milloin sosiaalisen
kontrollin järjestelmänä, milloin korkeimpien humaanien kvaliteettien ilmaisuna.
Leimallista on, että miehen moraalisuus on käsitetty stabiiliksi ja
ongelmattomaksi, mutta naisten moraalisuus on vaihdellut olemattomasta yliinhimilliseen: naiset on katsottu kyvyttömäksi moraaliajatteluun (Friedman 2000)
ja siten myös amoraalisemmaksi kuin miehet (Aristoteles, Hegel, Freud), mutta
toisaalta moraalisemmiksi kuin miehet (Tronto 1993, 62).
Kolmanneksi
sukupuolen
merkitys
feministisen
moraalifilosofian
keskustelussa liittyy sukupuolitettuihin kokemuksiin. Kokemus-käsite nostaa
esille kysymykset siitä, ketkä moraaliteorioita tekevät, kenellä teoriat testataan ja
millä elämänalueilla on moraalia. (Morgan 1988.) Kokemukset tulevat esille jo
etiikan tutkimisen suhteen, jossa ne heijastavat sitä prioriteettia mikä ilmiöille
annetaan. Feministisen moraalifilosofian näkökulmasta prioriteetin määrittelyyn
vaikuttavat kaikki ihmistä määrittävät olemukselliset tekijät, sukupuoli mukaan
lukien. Tällöin myös naisen kokemus ja näkökulma ovat eettisesti relevantteja.
Niin traditionaaliset kuin feministiset teoriat ovat siten tekijöidensä näköisiä ja
heijastavat siten tutkijan omaa sukupuolta (Hallamaa 1995). Traditionaalinen
etiikka ei ole sisältänyt tai tavoittanut naisen näkökulmaa, koska sen tekijänä ja
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tutkimuksen kohteena on ollut mies (Friedman 2000, Höglund 2001).43 Moraalin
näkyminen eri elämän alueilla näkyy siinä, miten sen todellinen ilmeneminen on
määritetty yleiseen ja julkiseen ja yksityinen on rajattu moraalisesti
kiinnostamattomana ulkopuolelle. Jako on kuitenkin myös sukupuolitettu ja
jaossa miehet on identifioitu julkiseen ja naiset yksityiseen ja siten myös moraalin
ulkopuolelle. (Morgan 1988.)
Feministinen kiinnostus käytännölliseen etiikkaan ei ole rajoitettu vain
johonkin tiettyyn aiheeseen. Kiinnostuksen kohteena on erityisesti sosiaalinen,
moraalinen tai poliittinen järjestelmä, joka alistaa tai joista on suhteetonta haittaa
joko naisille yleensä tai joillekin yksittäisille naisryhmille. Toisaalta moraalisia
kysymyksiä ei voida kuitenkaan erottaa selvästi vain toista sukupuolta
koskevaksi, koska naisten ja miesten elämä on kiinteästi toisiinsa sidottua. (Jaggar
1993, 71–72.) Tronto (1993) toteaa kuitenkin, että etiikassa ollaan oltu
kiinnostuneempia niiden näkökulmasta, joilla on enemmän valtaa. Hänen
mukaansa vallitsevat moraaliteoriat vahvistavat myös käsitystä, joiden mukaan
valtaapitävät ovat moraalisempia. Niinpä strateginen dilemma ulkopuolisista
muovaa keskustelua moraalisista etuoikeutuksen arvoista. Jos moraalisen
kehityksen tutkimus etenee ilman minkäänlaista ymmärrystä sen poliittisesta
kontekstista, silloin se väistämättä vahvistaa näkemystä, että valtaapitävät ovat
moraalisesti etuoikeutettuja. Tässä valossa on myös ymmärrettävä tämänhetkinen
vahva kiinnostus moraalisuuden sukupuolittuneisiin käsitteisiin. (Tronto 1993,
39.)
Koska sukupuoli näkyy siinä, että se on muovannut etiikan teorioita, on
neljänneksi huomioitava vinouma teorioiden sisällössä. Feministisen
moraalifilosofian näkökulmasta tietty teoria ei voi määrittää tai rajata sitä, mihin
kiinnostus etiikassa kohdistuu (Hallamaa 1995). Feministisen moraalifilosofian
tulkinnassa suurin osa traditionaalisista teorioista perustuu oletukseen ideaalista
etiikan teoriasta. Ideaalin etiikan teorian mukaan teorian pitäisi olla abstrakti,
universaali, arvoneutraali44 ja objektiivinen, mutta feministisen etiikan
näkökulmasta tämä ei voi olla mahdollista. Yksi syy, miksi feministieetikot
painottavat kontekstia on se, että heidän mielestänsä ei ole olemassa

43
Esimerkiksi Kohlbergin moraalisen kehityksen mittari perustuu Kantin filosofiaan ja heijastaa
miehistä näkökulmaa: kuusiasteikkoisessa mittarissa miehet tavoittavat tyypillisesti viidennen tason,
mutta naiset kolmannen. Tähän tulokseen vedoten on ensisijassa kyseenalaistettu naisten kyky
kypsään moraalisuuteen, ei niinkään itse mittaria ja sitä mitä se heijastaa.
44
Sekä feministisen että traditionaalisen moraalifilosofian yhteinen kiistaton arvo on ihmisarvo. Tässä
yhteydessä viittaan arvoneutraaliudella muihin arvoihin.
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arvoneutraalia teoretisointia. (Kronlid 2003, 15–16.) Lähtökohtana on se, että
todellisen elämän moraalisuudessa on harvoin, jos koskaan, kysymys yhteisestä
yksimielisyydestä täysin tietoisten ja yksilöllisten yksilöiden välillä. Eriarvoisuus
voi muodostua tiedosta, rationaalisuudesta ja vallasta. (Jaggar 1993, 73.) Lisäksi
feministinen etiikka tuo eettiseen keskusteluun emootiot. Traditionaalisessa
etiikassa emootiot on määritetty järjelle alisteisiksi, mutta feministisen etiikan
näkökulmasta ne eivät ole dualistisessa suhteessa toisiinsa. Emootiot nähdään
yhtenä kontekstuaalisena osana moraalielämää. Kronlidin mukaan tämä tuo
keskusteluun myös ihmissuhteet. (Kronlid 2003, 15–16.)
Feministisestä moraalifilosofiasta tasa-arvon näkökulma tulee esille
erityisesti Gilliganin ja Noddingsin etiikan teoreettisten lähtökotien näkökulmista.
Carol Gilliganin (1936-)45 välittämisen etiikka46 kuuluu feminiinisen etiikan
perinteeseen ja hänen voidaan katsoa olevan huolenpitoetiikan edelläkävijä47.
Gilligan kutsuu patriarkaalista moraalifilosofiaa oikeudenmukaisuusetiikaksi
(engl. ethic of justice)48. Oikeudenmukaisuusetiikka on hänen mukaansa
vakiintuneita, patriarkaalisia ja vain miesten kokemuksille perustuvia normeja.
Oleminen ja moraali on määritetty vain miehisen sukupuolen perusteella, ja
moraali on abstrahoitu universaaleiksi eettisiksi säännöiksi. (Gilligan 1982, 1986,
Kerber
1986.)
Aikaisemmat
moraaliteoriat
heijastavat
oikeudenmukaisuusetiikkaa, eivätkä ne ole ottaneet huomioon naisten
moraaliajattelulle tyypillisiä piirteitä (Gilligan 1982, 1986).
Gilliganin mukaan on olemassa oikeudenmukaisuusetiikasta erityislaatuisella
tavalla poikkeava tapa hahmottaa moraaliset kysymykset ja määrittää eettinen
kehitys ja päätöksenteko. Tätä erilaista tapaa hän kuvaa erilaisena äänenä (engl.
different voice). (Gilligan 1982, 1986.) Gilliganin mukaan erilainen ääni on ollut
aina olemassa: kun on tutkittu moraalista ajattelua ja päätöksentekoa, on
45
Gilligan on kehityspsykologi, ja hän kohdistaa kritiikkinsä erityisesti moraalipsykologiaan. Erityisen
kritiikin kohteena ovat Sigmund Freud (1852–1939) ja Lawrence Kohlberg (1927–1987) (Kohlbergin
teoria perustuu Kantin filosofiaan). (Gilligan 1982.)
46
Gilliganin keskeisin teos on In a different voice (1982). Teos perustuu Gilliganin empiirisiin
tutkimuksiin, joissa hän on tutkinut moraalista kehittymistä ja haastatellut iältään, koulutukseltaan ja
sosiaaliselta taustaltaan erilaisia miehiä ja naisia.
47
Gilliganin työn merkitys niin feminiinisen kuin feministisenkin lähestymistavan edustajien mukaan
on kiistaton. Vaikka Gilligan onkin poleeminen operoidessaan sukupuolikäsittein, hän antoi kuitenkin
naiselle oman äänen, joten Gilligan on aloittanut naisen moraalisuuden nimeämisen. Hustonin (1988)
mukaan tärkeintä on se, että naista on kuunneltu ja nainen on voinut itse kertoa, miten tämä on
kokenut moraalisuutensa.
48
Hän toteaa, että hän on määrittänyt sekä välittämisen (engl. care) etiikan että
oikeudenmukaisuusetiikan relational-etiikan käsittein, eli hän nimeää itse asiassa kaksi tapaa eli
välittämisen ja oikeudenmukaisuusetiikan.
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lähtökohtana ollut oikeudenmukaisuusetiikan tulkinnat käsitteistä tasa-arvo,
vastavuoroisuus ja oikeudenmukaisuus. Naiset49 ovat kuvanneet eettistä
ajatteluaan ihmissuhteiden yhteyden (engl. connection), vastaavuuden ja
vastuullisuuden käsittein50. Nämä käsitteet on kuultu, mutta koska ne eivät ole
olleet yhtenäisiä oikeudenmukaisuusetiikan kanssa niitä on käytetty ainoastaan
erottamaan ei-oikea etiikka todellisesta eli oikeudenmukaisuusetiikasta.
Gilliganin mukaan erilaisen äänen kuuleminen vaatiikin paradigman muutosta.
On kuultava mitä erilainen ääni on ja jäsennettävä eettinen ajattelu heidän omilla
käsitteillänsä sulattamatta sitä olemassa olevaan patriarkaaliseen teoreettiseen
viitekehykseen. (Gilligan 1995.)
Gilligan kutsuu different voicen mukaista tapaa hahmottaa etiikka
välittämisen etiikaksi (engl. ethic of care). Tämän lähtökohdan perustana on
yksittäinen subjekti. Jokainen ihminen on jossakin tietyssä ja yhtä arvokkaassa
kontekstissa. Konteksti merkitsee historiallista, sosiaalista, ekonomista,
sukupuolista, uskonnollista, etnistä ja ikään perustuvaa taustaa. Ihminen nähdään
narraatiossa. Narraatio merkitsee sitä, että jokaisella ihmisellä on oma kertomus,
johon nämä kontekstuaaliset tekijät punoutuvat. Ensisijalla ovat yksilön ja
yhteisön väliset suhteet ja ihminen nähdään osana ihmissuhdeverkkoa. (Gilligan
1982.) Ihmiset ovat toisista riippuvaisia (Tong 1993). Etiikka ilmenee käytännön
elämässä. Sille on leimallista osapuolien ajattelun yksityiskohtien
merkityksellisyys. Eettisessä toiminnassa korostuvat välittäminen, vastuu, tunteet
ja empatia (Gilligan 1982) ja ihmiset ovat moraalisesti vastuullisia toisistaan
(Tong 1993).
Nel Noddingsin (1929-) feminiininen lähestymistapa etiikkaan on Carol
Gilliganin välittämisen etiikan jatkamista ja puolustusta. Noddingsin (1986)
mukaan välittämisen etiikka on perusta ja oikeudenmukaisuuden noudattaminen
on vain sen korjaamista ja täydentämistä. Noddings puhuu suhteiden etiikasta
(engl. relational ethics). Noddings väittää, että välittämisen etiikka ei ole
ainoastaan erilainen lähestymistapa etiikkaan, vaan myös parempi lähestymistapa

49
Gilligan kuitenkin korostaa, että ”different voice” ei identifioidu sukupuolen mukaan eikä se siten
ole sama kuin naisten ääni. ”Different voice” viittaa tapaan hahmottaa moraaliset kysymykset.
(Gilligan 1982,1986.) Teksteissään Gilligan kyllä kuvaa välittämisen etiikkaa naisten puheina ja
oikeudenmukaisuuden etiikkaa miesten puheina, mutta Gilliganin mukaan se on lähinnä vain retorinen
keino kontrastoida kahta erilaista tapaa ajatella. Hän painottaa keskittyvänsä ennen kaikkea kahden
moraalisen orientaation eroon naisten ja miesten eroavaisuuksien sijaan. (Gilligan 1982, 1986.)
50
Etiikassa on aikaisemminkin keskusteltu näistä käsitteistä, mutta ei siinä laajuudessa ja
merkityksessä missä Gilligan sen tuo (esimerkiksi Kant, Schopenhauer, Frankena) (Tong 1993.)
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kuin oikeudenmukaisuusetiikka. Tässä kannanotossa Noddings eroaa Gilliganista.
(Tong 1993.)
Noddingsin mukaan etiikka lähteekin yksilötasolta, ihmissuhteista. Hänen
mukaansa jokaisessa suhteessa on kaksi osapuolta ja siten on olemassa myös
kahdenlaisia suhteita. Antaja eli one-caring ja vastaanottajia eli cared-for.
Todellinen välittäminen tapahtuu näiden yksilöiden välillä todellisena ja
konkreettisena kohtaamisena. Todellista välittämistä ei siten voi toteuttaa pelkillä
hyvillä ajatuksilla ja hyvällä tahdolla. Noddingsin mukaan välittäminen on
vastavuoroista ja jokaisen tulee tai tulisi saada todellista välittämistä
perheenjäseniltään ja ystäviltään. Samalla opitaan se, mitä välittäminen on. Koska
muisto välittämisestä voi haalistua, Noddingsin mukaan onkin ensisijaista, että
välittämisen luonnollista taipumusta tulisi vahvistaa opettamalla. Mikäli niin
naiset kuin miehetkin haluavat tulla moraalisiksi, ei heillä Noddingsin mukaan
olekaan muuta vaihtoehtoa kuin oppia välittämistä. (Noddings 1986, Tong 1993,
Crowley 1994.)
Noddingsille huolenpito on jonkinlaista hyve-etiikkaa. Tavoiteltava hyve on
ideaali, joka on muodostunut hoidetuksi tulemisen tunteesta. Moraalinen hyvä, se
mikä on oikein ja väärin, riippuu tunteiden kehittymisestä lapsuudessa, jolloin
kehittyy tunne hoidetuksi tulemisesta ja jota ilman on mahdoton kehittää eettisen
toiminnan sisintä eli välittämisen asennetta. Hyveellinen toiminta on puolestaan
sitä, että on motivoitunut ja toimii tuon ideaalin mukaan. Tämän mukainen
moraalinen toiminta ei vaadi muuta oikeutusta, sillä yhden toiminta täyttää toisen
tunnetta tulla hoidetuksi. (Fry ym. 1996.) Noddingsin (1986) mukaan monet
naiset ovat taipuvaisia noudattamaan tämän tyyppistä etiikkaa. Taipumus kehittyy
kyvystä ajatella ja toimia suhteiden kautta. Se kasvaa sekä negatiivisista että
positiivisista kokemuksista. (Tong 1993.) Noddingsin mukaan sekä miehet että
naiset eivät ainoastaan osaa vaan myös heidän pitää opetella se miten pidetään
huolta. Koska ihmisten muistikuvat hoidetuksi tulemisesta voivat haalistua, niitä
on voimistettava koulutuksella. (Noddings 1986, Fry ym. 1996.)
Feministisen moraalifilosofian näkökulmasta tasa-arvon määrittelyyn voidaan
saada lisäväriä feministisen ajattelun sisällä olevien filosofisten suuntauksien
kautta. Näistä suuntauksista jokainen määrittelee eriarvoisuuden alkusysäyksen
olevan omasta näkökulmasta relevantti ja jokainen painottaa näistä lähtökohdista
johtuvia joitakin eettisiä johtopäätöksiä ylitse muiden. (Tong 1989, 1993,
Kuusipalo 2002). Liberaalifeminismin ihmiskäsitys on yksilökeskeinen, jossa
ihmiset ovat ensi sijassa erillisiä ja rationaalisia toimijoita, jotka kilpailevat omien
etujen maksimoimiseksi. Jokaisella yksilöllä on ajasta ja paikasta riippumatta
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perustavanlaatuiset inhimilliset ominaisuudet, kuten rationaalisuus, itsenäisyys ja
arvokkuus. Naisten alistaminen on kulttuurillisissa syissä ja keskeistä on
koulutus, jonka kautta saavutetaan tasa-arvo. Edellä tarkastellut Wollstonecraft,
Harriet Taylor Mill ja John Stuart Mill edustivat tätä näkemystä. (Jaggar 1983,
Tong 1989, 1993, 7, Kourany ym. 1992, Wilkinson 1999.)
Marxilaisen feminismin mukaan ihminen on aina yhteiskunnan tuote eivätkä
yhteiskuntaluokat mahdollista tasa-arvoa, sillä luokka on merkittävämpi kuin
sukupuoli (porvarinaiset aina parempia kuin työväenluokan naiset). (Jaggar 1983,
Tong 1989, 1993, 7, Kourany ym. 1992.) Naisten ja työläisten alistaminen
nähdään luokkayhteiskunnan suorana seurauksena. Sukupuolistunut työelämä
aiheuttaa sen, että naisia sorretaan erityisesti. Naiset suljetaan julkisen
tuotantomaailman ulkopuolelle ja naiset sijoittuvat taloudellisesti riippuvaan
asemaan perinteisissä yksiavioisissa perheissä. Naisten alistaminen on luokan
alistamista, ja siten naiset ja miehet yhdessä vapautuvat syrjäyttämällä
kapitalismin (Warren 1997b, 32) ja poistamalla dualismin (Jaggar 1983, Tong
1989, 1993, 7, Kourany ym. 1992). Sosialistisen feminismin mukaan on olemassa
neljä naisen määrittäjää: tuottaminen, uusittaminen, seksuaalisuus ja lasten
sosialisaatio. Naisten asema ja funktio kokonaisuudessaan tässä mallissa on
muutettava, jos nainen haluaa miehen kanssa tasa-arvoiseksi. (Jaggar 1983, Tong
1989, 1993, 9. Kourany ym. 1992, Kuusipalo 2002, 211.) Jopa naisen sisäinen
maailma eli psyyke tulee muuttaa (Jaggar 1983, Tong 1989, 1993, 9, Kourany ym.
1992).
Radikaalifeminismissä naisten alistaminen on kaikkein perustavinta
alistamista. Naisten alistus on historiallisesti ensimmäinen alistuksen muoto, ja se
on levinnyt kaikkein laajimmalle. Se on syvimmin juurtunut, ja siten sitä on myös
vaikeinta muuttaa. Naisten alistus aiheuttaa niin laadullisesti kuin määrällisestikin
eniten kärsimystä ja se tarjoaa käsitteellisen mallin muiden alistusten
tarkasteluun. Tämän mukaan pelkästään taloudellinen asema tai tasa-arvon puute
eivät selitä kaikkea, vaan yksi syy on naisen kyky synnyttää. Tähän kuuluu myös
pakollinen heteroseksuaalisuus. (Jaggar 1983, Tong 1989, 1993, 7 - 8. Kourany
ym. 1992, Warren 1997b, 34.) Postmodernin feminismin näkökulmasta vallitseva
fallosentrinen ajattelu (engl. male thinking) väittää kertomansa absoluuttisena
totena yhtenä ja ainoana kertomuksena todellisuudesta. Kertomus ei ole aina
mahdollinen tai suotava, koska on olemassa monia kertomuksia, joita naiset ovat
kertoneet eikä yhtä kertomusta naisesta. Naisten on pystyttävä vapaasti
ilmaisemaan heidän eroavaisuuttansa muihin nähden. (Tong 1989, 1993, 10,
Kourany ym. 1992.)
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4.3.3 Intersektionaalisuus ja tasa-arvo
Tämän tutkimuksen kannalta kiinnostavan näkökulman tasa-arvon tarkasteluun
tuo
feministisen
nykyfilosofian
intersektionaalisuuden
näkökulma.
Intersektionaalisuuden (suomeksi esimerkiksi Hynninen 2004) termi51 (engl.
intersectionality, ruots. intersektionalitet) tulee englannin verbistä to intersect (r.
att genomskära, att korsa) (Lykke 2003) eli kulkea poikki, halkoa ja ristetä
(Symington
2004).
Sillä
tarkoitetaan
erilaisten
yhteiskunnallisten
valtasymmetrioiden yhteisvaikutusta (Kailo 1994, 2005, Symington 2004). Käsite
on otettu käyttöön Yhdysvalloissa jo 1900-luvun alussa (Symington 2004)
tutkittaessa sukupuolen, etnisyyden ja seksuaalisuuden leikkauskohtaa (Crenshaw
1994, Kailo 1994, Young 1997, Collins 1998, Lykke 2003, Symington 2004, de
los Reyes & Mulinari 2005). Marxilainen feminismi käytti intersektionaalisuuden
ideaa 1970-luvulla tarkastellessaan sukupuolen ja luokan välistä suhdetta (Lykke
2003). Käsitteen käyttö on yleistynyt 1990-luvulla ja sen sovellusala laajentunut
myös muille naistutkimuksen (Symington 2004, de los Reyes & Mulinari 2005) ja
eri tieteiden alueiden valtasuhteiden tarkasteluun (de los Reyes & Mulinari 2005).
Vastaavanlaista tarkastelua voidaan tunnistaa myös kansainvälisessä
ihmisoikeuskeskustelussa, jossa on alettu kiinnittää huomiota moniperusteiseen
syrjintään eli tilanteeseen, jossa henkilöä syrjitään kahden tai useamman syyn
vuoksi (Pentikäinen 2002, 94).
Feministisessä intersektionaalisuuden analyysissä on keskeistä kritiikki
normatiivisen
subjektin
käsitteen
riittävyydestä
feminismissä.
Intersektionaalisuuden näkökulmasta ihmistä ja olemista ei määritä vain yksi
ominaisuus (esimerkiksi sukupuoli), vaan ihminen koostuu monista määrittävistä
puolista. (Symington 2004, de los Reyes & Mulinari 2005.) Sen sijaan, että
tarkasteltaisiin vain yhtä ominaisuutta, onkin tarkasteltava kuinka eri
ominaisuudet ovat ja vaikuttavat keskinäisessä suhteessa (Kailo 1994, Collins
1998, de los Reyes & Mulinari 2005). Intersektionaalisuuden käsite lähteekin
oletuksesta, että ihmiset elävät moninaisessa ja kerroksittaisessa identiteetissä.
Tämä tarkoittaa sitä, että ihmiset koostuvat erilaisista ominaisuuksista
(esimerkiksi sukupuoliset, seksuaaliset, taloudelliset, poliittiset, kulttuuriset,

51

Kailo on käsitellyt samaa kysymystä suomalaisessa keskustelussa jo vuonna 1994, mutta hän käytti
tuolloin termiä integraatio. Koska nykyisessä keskustelussa intersektionaalisuuden käsite on
vakiintunut ja mielestäni sopiva, käytän sen vuoksi intersektionaalisuuden käsitettä. Koska Kailo
viittaa sisällöllisesti samaan kysymykseen, käytän myös hänen kannanotoissaan integraation käsitteen
sijaan intersektionaalisuuden käsitettä.
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psyykkiset, subjektiiviset ja kokemukselliset), jotka juontuvat sosiaalisista
suhteista, historiasta ja valtarakenteiden toiminnasta. Nämä moninaiset
ominaisuudet vaikuttavat kompleksisesti, vaihtelevasti ja muuttuvasti tietyssä
historiallisesti erityisessä kontekstissa. Ne eivät ole eriytettyjä ja irrallisia
standardeja (Kailo 1994, Symington 2004), vaan jakamattomasti sidoksissa
toisiinsa dynaamisen vuorovaikutuksen kautta, eikä niitä voida erottaa toisistaan
(Collins 1998, Lykke 2003). Esimerkiksi sukupuoli risteää muita identiteetin
puolia, ja nämä risteämät osallistuvat ja tuovat mukaan yksilöllisen kokemuksen
niin sorrosta kuin etuoikeutuksestakin. Ihmiset ovat osallisia useammassa kuin
yhdessä yhteisössä yhtäaikaisesti ja voivat kokea samanaikaisesti alistusta ja
etuoikeutusta (esimerkiksi korkeakoulutettu nainen voi kokea kotona
perheväkivaltaa). Intersektionaalisuuden kautta voidaan tarkastella päällekkäisiä
ja moninkertaisia diskriminaatioita ja auttaa ymmärtämään kuinka identiteetin
erilaiset puolet vaikuttavat oikeuksien ja mahdollisuuksien saatavuuteen.
(Symington 2004.)
Intersektionaalisuuden tarkasteleminen liittyykin läheisesti eron käsitteeseen.
Keskeistä ovat yksilöiden väliset ja sisäiset erot sekä erojen välisten tilojen
problematisointi. Intersektionaalisessa analyysissä subjektiuden ei katsota
muotoutuvan erilaisista staattisista subjektipositioista ja faktoista, vaan erojen
suhdeverkostoista, jotka ovat ainaisessa ajallisessa prosessissa ja joissa
eronteoista neuvotellaan sekä niitä järjestellään koko ajan uudelleen. (Crenshaw
1994, Lykke 2003, Brah & Phoenix 2004, Hynninen 2004.)
Intersektionaalisuuden näkökulmasta kysymys identiteetistä ja erosta onkin
ongelmallinen. Identiteettikeskustelun ongelmana ei niinkään ole ollut se, että
mentäisiin erojen yläpuolelle vaan se, että ryhmien sisäiset erot kielletään.
Ryhmien sisällä on kuitenkin olennaisia eroja, jotka johtuvat ryhmää
määrittelevistä moninaisista tekijöistä. Ryhmän sisäistä jännitteisyyttä lisää se, jos
sen sisäiset erot kielletään. Intersektionaalisuuden käsitteen kautta päästään
tarkastelemaan sitä, miten identiteetti muodostuu useimmista tekijöistä ja miten
näiden tekijöiden yhteisvaikutus muotoutuu. Se toimii välittäjänä moninkertaisen
identiteetin väittämän jännitteen välillä ja on välttämätön ymmärtääkseen ryhmiä
ja niiden sisäisiä ja välisiä eroja. Sen kautta voidaan avata myös niin sanottujen
luonnollisena pidettyjen kategorioiden taustalla olevia todellisia kielellisiä ja
sosiaalisia konstruktioita. (Crenshaw 1994.) Intersektionaalisuuden kautta
identiteetin eri kombinaatiot ovat tulosta todellisista kokemusten eroista ja siten
ryhmän sisäiset kokemukset voivat poiketa radikaalistikin toisistaan. Sen
tavoitteena on paljastaa identiteettien moninaisuus, avata erityyppiset
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diskriminoinnit ja haitat, jotka ovat seurausta identiteettien erilaisista
kombinaatioista. Lisäksi tavoitteena on osoittaa rasismin, patriarkaatin,
luokkasorron ja muiden diskriminoinnin muotojen eriarvoisuutta luovat
järjestelmät. (Symington 2004.)52
Intersektionaalisuus merkitsee feministisessä tutkimuksessa välinettä tutkia,
ymmärtää, analysoida, kehittää ja edistää identiteetin käsitettä. Se voidaan
ymmärtää teoreettiseksi lähtökohdaksi, metodologiseksi välineeksi ja
yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistämisen lähtökohdaksi. (Symington
2004.) Käsite kuvaa kulttuuriteoreettista ja poliittista lähtökohtaa, jonka kautta
identiteettien hybridisyys, kompleksisuus ja moninaisuus voidaan tunnistaa ja
nähdä
osana
nykyistä
jälkiteollista
subjektiutta.
Yhteiskunnallisen
oikeudenmukaisuuden edistämisessä se tarkoittaa avainta ymmärtää subjektin
moninaisia tehtäviä yhteiskunnassa. Se osoittaa myös siihen sisältyviä moninaisia
tyypillisesti dualistisia valtasuhteita. (Lykke 2003.) Intersektionaalisuuden
käsitteen käyttäminen edellyttää identiteetin, tasa-arvon ja vallan käsitteiden
uudelleen määritystä. Uudelleen määrityksessä on huomioitava ominaisuuksien
intersektio, identiteetin moninaisuus ja sen rakentumisen dynaaminen prosessi.
Intersektionaalisuuden filosofinen lähtökohta edellyttää silloin, että intressinä on
hävittää diskriminointi, antaa tila, mahdollisuus ja oikeutus moninaisuudelle sekä
kaikkia koskettaville ihmisoikeuksille. Lisäksi sen käyttö edellyttää ja osoittaa
identiteetin induktiivista tarkastelua: intersektionaalisuus kiinnittää huomion
tietyssä konkreettisessa kontekstissa oleviin tiettyihin ihmisiin. (Symington
2004.)
Feministisen moraalifilosofian perspektiivistä tasa-arvo on siis eettisesti
keskeinen käsite. Se antaa käsitteellisen viitekehyksen tarkastella paitsi naisen ja
miehen välistä tasa-arvoa, myös (toiseutta tuottavia ja synnyttävä)
intersektionaalisia tekijöitä. Siten tasa-arvon tarkastelu edellyttää tunnistamaan ja
tunnustamaan intersektionaalisuuden. Tämä puolestaan saa aikaan kysymyksen
ihmistä määrittävien tekijöiden moninaisuudesta, asemasta ja perustasta sekä
niiden vaikutuksesta tasa-arvon käsitteeseen.

52

Intersektionaalisuuden käsitettä on kritisoitu siitä, että sen kautta identiteetin analyysi on loputon
(Lykke 2003).
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4.4

Tasa-arvo tämän tutkimuksen viitekehyksenä

Tasa-arvo on monimerkityksellinen ja kiistanalainen käsite (Temkin 1993,
Dworkin 2000, 2), jota ei voida selittää tai ratkaista mistään yksittäisestä
näkökulmasta (Rae ym. 1981, Gosepath 2001). Vaikka väistämättä onkin vain
viitteellistä puhua tasa-arvosta (Weale 1998), pyrin seuraavassa määrittelemään
tätä tutkimusta varten viitekehyksen, jonka avulla voin myöhemmin analysoida
hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvon käsitettä53. Viitekehys perustuu sekä
edellä tarkastelemiini tasa-arvon lähtökohtiin että viimeaikaiseen keskusteluun
tasa-arvosta.
Rakennan viitekehyksen siten, että erotan tasa-arvosta teoreettisen,
yhteiskunnallisen ja toiminnallisen ulottuvuuden ja niistä ontologisen ja eettisen
tason (taulukko 1) (Vrt. Benn & Peters 1959, Benn 1967, Barry 1992, Miller
1997, Tarkki 1998, Weale 1998, Gosepath 2001). Vaikka nämä ulottuvuudet ja
tasot limittyvät ja ovat väistämättä tiiviissä suhteessa toisiinsa, voi erottelun
avulla mielestäni kuitenkin nimetä tämän tutkimuksen kannalta kiinnostavat tasaarvon osa-alueet. Terveydenhuollossa eettisiä kysymyksiä on tarkasteltu
yhteiskunnallisella, terveyspalvelujen sisäisellä, ammatillisella, yksilöllisellä ja
käsitteellisellä tasolla (Thompson ym. 2000, Leino-Kilpi & Välimäki 2003).
Omaan jaotteluuni suhteutettuna nämä tasot näkyvät mielestäni siten, että
määrittämäni teoreettinen taso tarkoittaa käsitteellistä tasoa, jossa paitsi eritellään
käsitettä, myös määritetään perusta ja lähtökohta koko tasa-arvon käsitteelle
terveydenhuollossa
ja
hoitotyössä.
Yhteiskunnalliseksi
määrittämäni
ulottuvuudella
vastaan
aiemmin
määritettyihin
yhteiskunnallisiin,
terveyspalvelujärjestelmän sisäisiin ja osittain ammatillisiin kysymyksiin.
Toiminnalliseksi ulottuvuudeksi määrittämääni tasa-arvoon sisältyy yksilöllisten
kysymysten lisäksi ammatillisia kysymyksiä.

53
Kiitän erityisesti professori Jaana Hallamaan ohjausta ja asiantuntemusta rakentaessani tasa-arvon
käsitteen viitekehystä.
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Taulukko 1. Viitekehys

hoitotyön

etiikan

tutkimuksen

tasa-arvon

käsitteen

analysoimiseksi.
Tasa-arvon käsitteen
ulottuvuudet

Näkökulmat tasaarvon käsitteen
ulottuvuuksiin

Tasa-arvon käsitteen
ontologinen taso

Tasa-arvon käsitteen
eettinen taso

Teoreettinen

Käsitettä vastaava
termi

samanarvoisuus

tasa-arvo

Käsitteen filosofinen
konteksti

stoalaiset, kyynikot,
kristinusko, valistus,
femin. moraalifilosofia

yhteiskuntafilosofia,
moraalifilosofia

Filosofinen
taustakäsite ja
perustelu

universaali ihmisarvo

olemisen tasa-arvo,
distributiivinen tasaarvo

Käsitettä vastaava
termi

yhdenvertaisuus

tasa-arvo

Käsitteen filosofinen
konteksti

liberalismi

liberalismi, sosialismi,
feminismi

Filosofinen
taustakäsite ja
perustelu

universaali ihmisarvo,
distributiivinen tasa-arvo,
oikeudenmukaisuus

oikeudellinen kohtelu,
tasa-arvopolitiikka

Käsitettä vastaava
termi

sosiaalinen tasa-arvo

tasa-arvo

Käsitteen filosofinen
konteksti

liberalismi, sosialismi,
feminismi

tasa-arvo- ja
yhteiskuntapolitiikka,
feministinen
moraalifilosofia

Filosofinen
taustakäsite ja
perustelu

universaali ihmisarvo,
ihmissuhdeverkko,
narratiivisuus,
kontekstuaalisuus, relevantit
erot, epähierarkia,
intersektionaalisuus

yksilöiden ja ryhmien
tasa-arvoinen
kohtaaminen

Ryhmien tai
yksilöiden
yhtäläiseen
kohteluun
velvoittavat normit

hyveet, velvollisuus,
utilitarismi, huolenpito,
lait, asetukset,
sosiaaliset konventiot

periaatteiden ja
lähtökohtien
suhteuttaminen
yksilöihin ja ryhmiin,
ihmisten välisissä
suhteissa ja
toiminnassa toteutuva
tasa-arvo

Yhteiskunnallinen

Toiminnassa ilmenevä
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4.4.1 Tasa-arvon teoreettinen ulottuvuus – argumentit
samanarvoisuudesta
Tasa-arvon käsitteen teoreettista ulottuvuutta vastaava termi on samanarvoisuus,
joka tarkoittaa universaaliin ihmisarvoon perustuvaa ihmisten välistä
epähierarkiaa. Sen filosofiseksi kontekstiksi olen tässä tutkimuksessa edellä
määrittänyt kyynikoiden, stoalaisten, kristillisen ajattelun, Condillacin,
Helvétiuksen, Kantin, utilitaristisen ajattelun, Hobbesin, Locken, Rousseaun ja
feministisen moraalifilosofian näkökulmat. Vaikka näistä eri näkökulmista
voidaankin päätyä hyvin erilaisiin johtopäätöksiin, painotetaan niissä kaikissa
kuitenkin samanarvoisuutta tasa-arvon käsitteen teoreettisena lähtökohtana.
Tasa-arvon käsitteen teoreettisen ulottuvuuden jäsennyksessäni mukailen
Milleriä (1997), jonka mukaan tasa-arvon käsite voidaan jakaa distributiiviseen ja
olemisen tasa-arvoon. Jaon perustalla on tasa-arvon suhde oikeudenmukaisuuden
käsitteeseen. Distributiivinen tasa-arvon käsite on läheisessä suhteessa
oikeudenmukaisuuteen ja luonteeltaan jakoon perustuva. Tästä näkökulmasta
oikeudenmukaisuus vaatii etujen (oikeudet, hyödykkeet, palvelut) tasa-arvoista
jakoa. Mielestäni tasa-arvon käsitteen teoreettisena ulottuvuutena distributiivinen
tasa-arvo on erityisen painottunut tasa-arvon käsitteen yhteiskunnallisen
ulottuvuuden tarkastelussa (luku 4.4.2).
Tasa-arvon toisesta näkökulmasta Miller (1997) käyttää käsitettä social
equality tai equality of status. Tarkennan Millerin erottelua vielä siten, että erotan
hänen jaottelunsa kahteen alueeseen eli tasa-arvon käsitteen teoreettiseen
ulottuvuuteen, jota kutsun olemisen tasa-arvoksi,54 ja sosiaaliseen tasa-arvoon,
joka painottuu erityisesti tasa-arvon käsitteen toiminnallisessa ulottuvuudessa
(luku 4.4.3). Olemisen tasa-arvo on distributiivista tasa-arvoa riippumattomampi
oikeudenmukaisuuden käsitteestä. Se ei erittele suoraan mitään oikeuksien tai
resurssien jakoa eikä ole siten distributiivisen tasa-arvon tapaan jakoon perustuva
(Miller 1997). Olemisen tasa-arvo on sosiaalinen ideaali ja yhteiskunnan idea
(Miller 1997, Weale 1998), jonka mukaan ei ole mitään perustetta määrittää
ihmisiä hierarkkisesti arvotettuihin kategorioihin (esimerkiksi luokka, sukupuoli,
etnisyys). Vaikka distributiivisen ja olemisen tasa-arvon käsitteissä on
oikeudenmukaisuuden käsitteen suhteen erilaiset painotukset, ovat ne hyvin
läheisessä suhteessa toisiinsa, sillä sekä tasa-arvon käsitteen yhteiskunnallisessa
54

Mielestäni equality of status käsitteen vastineena suomen kielen sanat tila, asema, arvo tai status
viittaa tässä yhteydessä epätarkoituksenmukaisesti hierarkkiseen järjestelmään, joten tätä välttääkseni
olen valinnut lähtökohdan kuvaamiseen olemisen tasa-arvon käsitteen.
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että toiminnassa ilmenevän tasa-arvon toteutumisessa molemmat osapuolet ovat
läsnä. (Miller 1997.) Erittelen seuraavassa lähemmin olemisen ja distributiivisen
tasa-arvon käsitteitä.
Ihmisarvoon perustuva olemisen tasa-arvo
Olemisen tasa-arvoa voidaan tarkastella sen ontologisen ja eettisen ulottuvuuden
kautta. Ontologinen analyysi tarkoittaa tasa-arvon fundamentaalisen perustan sekä
vertaavan suhteen määritystä. Tasa-arvon fundamentaalisen käsityksen mukaan
kaikki ihmiset ovat jollain tavalla tasa-arvoisia (Barry 1992, Weale 1998,
Gosepath 2001). Jo tämä lause osoittaa, että tasa-arvo on olemukseltaan
verrannollinen käsite ja viittaa ihmisten tai ihmisryhmien välisiin suhteisiin.
(Spiegelberg 1944, Benn & Peters 1959, Rae ym. 1981, McKerlie 1996, Arneson
1998, Petäjäniemi 1998, Tarkki 1998, Gosepath 2001, Holli 2002, 2003,
Kuusipalo 2002.) Tasa-arvo voidaankin mekaanisesti määritellä suhteeksi A:n ja
B:n välillä rajatulla alueella C. Silloin sitä voidaan analysoida kolmipaikkaisena
suhteena: A:n ja B:n voidaan sanoa olevan keskenään tasa-arvoisia jollakin
rajatulla alueella C, jos A:lla on samat C:n kannalta merkitykselliset ominaisuudet
kuin B:llä ja heitä kohdellaan alueella C samanlaisella tavalla. (Tarkki 1998,
Weale 1998, Gosepath 2001.) Tasa-arvon käsitteelle onkin ominaista, että siinä
vertaillaan A:ta ja B:tä juuri suhteessa johonkin tiettyyn seikkaan C. Tasa-arvo
keskustelun edellytyksenä on, että vertailtavien osapuolien välisessä suhteessa
voidaan määrittää jokin yhteinen tekijä C, jotta vertailu olisi mahdollista.
(Spiegelberg 1944, Rae ym. 1981, Holli 1995, 2002, 2003, McKerlie 1996,
Arneson 1998, Petäjäniemi 1998, Tarkki 1998, Weale 1998, Gosepath 2001,
Kuusipalo 2002.) Vertaavaan suhteeseen sisältyy odote, että osapuolia tulisi
kohdella tasa-arvoisesti (Tarkki 1998), mutta samalla se viittaa ainakin
potentiaaliseen hierarkkiseen arvojärjestelmään (Liehu 1998, Tarkki 1998,
Kuusipalo 2002), jossa joku on toista ylempänä tai alempana (Miller 1997).
Tähän liittyen tasa-arvo on tyypillisesti hierarkkisesti alempana olevien huoli
(Tarkki 1998).
Olemisen tasa-arvon ontologinen analyysi edellyttääkin verrattavien kahden
tai useamman ihmisen kanssa samanlaisten yleisten tai erityisten ominaisuuden
analyysiä. Yleinen, kaikkien ihmisten yhteinen ominaisuus on ihmisarvo55
55

Vaikka ontologisen tasa-arvon mukaisesti voitaisiinkin määritellä, että kaikissa ihmisissä olisi
jotakin samaa, siitä ei loogisesti seuraa ihmisarvo, sillä kaikki voivat olla yhtä arvottomia. Philippe
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(Spiegelberg 1944, Williams 1972, Tarkki 1998, Myhrvold 2006). Tasa-arvon
ontologisen analyysin erityisiä ominaisuuksia ovat puolestaan kaikki sellaiset
ominaisuudet, jotka eivät ole maailman kaikkien ihmisten yhteisiä ominaisuuksia
(esimerkiksi tietty taito tai sairaus) (Tarkki 1998, Weale 1998, Myhrvold 2006)
vaan ne, jotka tekevät jokaisesta ihmisestä erityisen (Myhrvold 2006). Ne
ilmenevät fyysisen (solutason erilaisuus), psyykkisen (henkiset ominaisuudet),
territoriaalisen (omistaminen) ja eksistentiaalisen (jokaisen elämän erilaisuus)
elämän alueilla (Tarkki 1998). Tasa-arvon ideaali vaatii erityisten ominaisuuksien
huomioimista. Vaikeutena on kuitenkin määrittää ne tekijät, jotka oikeuttavat
kohtelemaan ihmisiä eri tavoin. (Spiegelberg 1944, Benn 1967, Williams 1972,
Frankena 1973, Rawls 1988, Weale 1998, Hellsten 1996.) Relevantteina erilaisiin
rangaistuksiin, palkkioihin ja ansioihin oikeuttavina eroina pidetään yksilön
kykyjä, taitoja, taipumuksia tai työpanosta. Esimerkiksi sukupuolen, ihonvärin tai
veriryhmän ei yleensä ajatella oikeuttavan eri yksilöiden erilaista kohtelua.
(Frankena 1973, Rawls 1988, Hellsten 1996.)
Vertaavana suhteena tasa-arvo sisältää myös kannanotot identtisyydestä,
samasta ja samankaltaisuudesta. Verrattavilla on oltavana vähintään yksi yhteinen
tekijä, jotta olisi mahdollista verrata, muuta ne eivät voi olla kuitenkaan kaikilta
osin täysin samanlaisia (engl. identical). (Benn & Peters 1959, Bedau 1967, Holli
1995, McKerlie 1996, Gosepath 2001.) Tasa-arvoon sisältyvä vertaaminen
edellyttää jotakin samaa, mutta tasa-arvon ehtona ei ole, että se sama olisi
samanlaisuutta. Tasa-arvo ja sama eivät siis ole synonyymejä eikä niitä voi
korvata toisillaan, vaan sama viittaa ainoastaan johonkin tiettyyn kiinnostuksen
kohteena olevaan ominaisuuteen (Bedau 1967, McKerlie 1996). Näin ollen tasaarvoa ei ole mielekästä tarkastella identtisten eikä täysin erilaisten välillä, vaan se
edellyttää sekä samuutta että erilaisuutta. Välttämättömästä erilaisuudesta johtuen
kaksi verrattavaa eivät voi olla tasa-arvoisia joka suhteessa ja kokonaisuutena,
vaan ainoastaan tiettyjen asioiden suhteen. (Bedau 1967.)
Olemisen tasa-arvon ontologinen lähtökohta luo perustan aristoteelisen
perinnön mukaiseen eettiseen analyysiin (Berlin 1955, Gosepath 2001). Jos
henkilöt ovat vähintään yhdessä relevantissa suhteessa samanarvoisia, edellyttää
se tasa-arvon eettisen analyysin näkökulmasta samanlaista kunnioitusta, oikeuksia
ja kohtelua (engl. equal treatment for equals) (Berlin 1955, Benn & Peters 1959,
Barry 1992, Arneson 1998, Tarkki 1998, Weale 1998, Dworkin 2000, Gosepath
Buonarrottin (1761–1837) mukaan kaikki ihmiset tunnustetaankin yhtä arvokkaiksi intuitiivisesti.
Mutta kuten Harva (1980) toteaa, silloin näyttäisi lukemattomilta ihmisiltä puuttuvan tällainen intuitio.
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2001). Näistä lähtökohdista tarkasteltuna tasa-arvo perustuu ajatukseen, että
kahden ihmisen voidaan todeta olevan perustellusti tasa-arvoisia, jos he ovat
merkityksellisiltä osilta samanlaisia ja heitä kohdellaan samalla tavalla jollakin
rajatulla alueella. Tällöin siis pelkkä kohtelu ilman merkityksellistä
samanlaisuutta ei ole tasa-arvoa eikä pelkkä samanlaisuus ilman samanlaista
kohtelua. (Tarkki 1998, 130–131.)
Distributiivinen tasa-arvo
Distributiivisen eli jakoon perustuvan tasa-arvon käsite on läheisessä suhteessa
oikeudenmukaisuuden käsitteeseen (Harva 1980, Salmela 1988, Miller 1997).
Oikeudenmukaisuus (lat. iustitia) on merkittävin yhteiskuntapolitiikan tavoite
(Niiniluoto 1993), perinteinen ja yhteiskunnallisesti tärkeä ihanne (Turunen 1997)
sekä tasa-arvon tavoin sosiaalinen käsite (Niiniluoto 1993, Hellsten 1996, Tarkki
1998, Gosepath 2001). Se on ehkä kaikkein laajin (Turunen 1997) ja luonteeltaan
monimerkityksellisin ideaihanne (Ahlman 1943, 14), joten sitä ei voida määrittää
tyhjentävästi ja siten sen arviointi jää aina jossain määrin aihe- ja
tilannekohtaiseksi.
Moderniin
liberalistis56-individualistiseen57
ajatteluun
pohjautuva oikeudenmukaisuus vaatii, että kaikkia ihmisiä on kohdeltava sen
vaatimalla tavalla (Frankena 1973, Rawls 1988, Hellsten 1996, Tarkki 1998).
Oikeudenmukaisuus on Aristoteleen mukaan hyveistä suurin, koska se on ainoa
jota voi toteuttaa suhteessa toisiin eikä ainoastaan suhteessa itseensä (Niiniluoto
1993). Oikeudenmukaisuus voi olla yksilön asenne tai tekojen ominaisuus, mutta
myös yhteiskunnallinen ihanne, josta on johdettu normeja (Turunen 1997). Sitä
voidaan soveltaa henkilöihin, luonteisiin, periaatteisiin, tekoihin, palkkioihin ja
rangaistuksiin, lakeihin, tulonjakoon, verotukseen, sosiaalisiin oloihin,
instituutioihin ja rakenteisiin (Niiniluoto 1993). Sekä väline- että itseisarvon
kannalta on tärkeää, että oikeudenmukaisuus toteutuu. Se voi olla tehokkuuden tai
kilpailun väline, mutta toisaalta yksilöiden perusturvallisuutena se kuuluu
56

Liberalismilla tarkoitetaan ajatuksen ja toiminnan vapautta kannattavaa poliittista aatetta
(Beauchamp & Childress 1994, Marsee 2000). Sen perusteet esitti ensimmäisenä John Locke.
57
Tasa-arvo voidaan tulkita jopa yhden yhteiskuntafilosofisen tradition sisällä eri tavoin. Ajatus
perustuu yksilöiden yhtäläisiin luonnollisiin oikeuksiin, jotka ovat kaikkien liberalististen
yhteiskuntateorioiden peruslähtökohtana. Kaksi keskenään kilpailevaa koulukuntaa ovat libertarismi
eli uusliberalismi (engl. libertarianism, Robert Nozick ja FA von Hayek) ja hyvinvointiliberalismi
(engl. welfare liberalism, John Rawls ja Donald Dworkin). (Hellsten 1996.) Näiden välinen keskustelu
on kuitenkin oma laaja kysymyksensä, johon en tutkimuksen rajauksen vuoksi ota tässä yhteydessä
kantaa.
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sosiaalisiin itseisarvoihin (Ahlman 1943), jonka toteutuminen on arvokasta
riippumatta sen hyödyllisyyteen liittyvistä näkökohdista (Niiniluoto 1993).
Oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon välinen suhde on epämääräinen ja
komplisoitunut (Miller 1997). Tasa-arvo voidaan yhtäältä ymmärtää
oikeudenmukaisuuden rinnasteiseksi käsitteeksi (Salmela 1988, Miller 1997), sen
keskeiseksi ilmentymäksi, tavoitteeksi (Salmela 1988) tai sen toteutumisen osaksi
(Ahlman 1943), mutta toisaalta jopa radikaalisti siitä poikkeavaksi (Miller 1997).
Klassisen määritelmän mukaan tasa-arvo liitetään oikeudenmukaisuuteen tasaarvo-oikeudenmukaisuudessa58.
Sen
mukaan
asianosaisia
tulee
oikeudenmukaisuuden perusteella kohdella tasa-arvoisesti (Turunen 1997, 225–
229)59 eli jakaa jaettava tasa-arvoisesti riippumatta paitsi jaettavasta myös
kontekstista, jossa jako tapahtuu (Miller 1997).
Mitkä sitten ovat distributiivisen tasa-arvon näkökulmasta tilanteet, jotka
edellyttävät oikeudenmukaisuutta? Lähtökohtana näissä tilanteissa on, että on
sekä jotakin jaettavaa että myös osapuolet, joiden välillä jakoa voi tapahtua.
Distributiivinen tasa-arvo vaatii oikeudenmukaisuutta ensinnäkin tilanteessa,
jossa kenelläkään ei ole mitään erityisiä vaatimuksia, edellytyksiä eikä erilaista
asemaa vaatia eriarvoista jakoa. Tätä tilannetta kuvaa klassinen esimerkki
taivaanmannasta, jossa manna on jaettavana tilanteessa, jossa kukaan ei ole tehnyt
sen eteen mitään ja jossa kaikille on yhtä tarpeellista nauttia sekä haluta sitä.
Toinen, varsin yleinen distributiivisen tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden
vaatimus on tilanteessa, jossa ollaan jaettaessa epätietoisia siitä, millaiset
panokset ja odotukset jokaisella ihmisellä on jaettavan suhteen. Tällöin pyritään
toteuttamaan tasa-arvoinen jako epäoikeudenmukaisen jaon minimoimiseksi.
(Miller 1997.)

58
Oikeudenmukaisuus jaetaan siis usein tasa-arvo-, tarve- ja ansio-oikeudenmukaisuuteen.
Tarveoikeudenmukaisuuden asianosaisia tulee kohdella heidän tarpeidensa mukaisesti, jolloin jaettava
tulisi jakaa siten, että huonommassa asemassa olevat saisivat enemmän kuin paremmassa asemassa
olevat. Ansio-oikeudenmukaisuudessa jako tapahtuu jokaisen ansioiden mukaan. (Turunen 1997, 225–
229.)
59
Tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden yhdistävää näkökulmaa on kutsuttu egalitarismiksi (Benn &
Peters 1959, Benn 1967, McKerlie 1996, Code 2000, Gosepath 2001). Egalitarismin mukaan tasa-arvo
itsessään tai suhteessa joihinkin muihin arvoihin, on tavoittelemisen arvoista. (Benn 1967, Temkin
1993, 7, McKerlie 1996, Code 2000, Gosepath 2001). Suhteessa oikeudenmukaisuuteen tasa-arvo
voidaan ymmärtää sen fundamentaalisena tavoitteena (Gosepath 2001). Sen mukaan kaikki
sosiaalinen eriarvoisuus on epäoikeudenmukaista. (Benn & Peters 1959, Bedau 1967, Gosepath 2001),
joten aristoteelisesti oikeudenmukaisuus sisältyy tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuutta on kohdella
henkilöitä tasa-arvoisesti. Näin ollen tasa-arvo ei edellytä mitään erityistä oikeuttamisperiaatetta,
mutta eriarvoisuus aina vaatii. (Bedau 1967.)
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Sekä ensimmäinen että toinen esimerkki ovat olemukseltaan varsin
negatiivisia.
Ensimmäisen
mukaan
distributiivinen
tasa-arvo
vaatii
oikeudenmukaisuutta tilanteissa, jossa ei voida määrittää relevantteja eroja
henkilöiden välillä (esimerkki taivaanmannasta) ja toisen mukaan distributiivinen
tasa-arvo on oikeudenmukainen, jos puuttuu näyttö perustella erilainen jako.
Millerin
(1997)
mukaan
kolmas
distributiivisen
tasa-arvon
ja
oikeudenmukaisuuden välisen suhteen argumentti on vähän positiivisempi kuin
kaksi
edellistä.
Hänen
mukaansa
distributiivinen
tasa-arvo
vaatii
oikeudenmukaisuutta tilanteissa, joissa tietyn sosiaalisen ryhmän jäsenet ovat
jäsenyytensä perusteella oikeutettuja tasa-arvoiseen kohteluun. Henkilöä
kohdellaan epäoikeudenmukaisesti, jos hän on yhteisön jäsen, mutta ei nauti tasaarvoisia kaikille jäsenille osoitettuja etuja tai hyötyjä. Tällöin on myös perusteltua
vedota yleiseen oikeudenmukaisuuteen yhteisön jäsenenä ja siten vaatia
menettelytavan muutosta.
Tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden periaatteiden tulee olla keskinäisessä
sopusoinnussa. Esimerkiksi jos A vahingoittaa B:tä, se ei anna C:lle oikeutta
vahingoittaa B:tä tai vielä D:tä. Mikäli tasa-arvon periaatetta ei käytetä, jokainen
tapaus käsiteltäisiin erillisinä sen erityislaatuisuutensa vuoksi. Tämä voisi olla
oikeudenmukaista, mutta todennäköisesti se johtaisi kuitenkin entistä suurempaan
epäoikeudenmukaisuuteen ja merkitsisi lähinnä ansio-oikeudenmukaisuuden
periaatteen yksinvaltiutta. Ansio-oikeudenmukaisuuden periaatetta onkin
mahdollista soveltaa vain rajoitetusti, koska ainoastaan sen periaatteen
noudattaminen voi johtaa mielivaltaan. (Ahlman 1943.) Tässä tutkimuksessa
ymmärrän tasa-arvon oikeudenmukaisuuden kanssa rinnakkaisena sekä välineettä itseisarvoksi. Kuten Nielsen (1985, 3) toteaa, tasa-arvo on ihmisen
fundamentaalisesti hyvä päämäärä, johon oikeudenmukaisuus tähtää ja toisin
päin, yhteiskunnan oikeudenmukaisuus voidaan katsoa perustuvan ihmisten
väliseen tasa-arvoon (Hämäläinen & Niemelä 1993). Keskeistä on kuitenkin se,
että tasa-arvo ei ole ainoa tavoiteltava arvo, vaan se on olennaisesti sidoksissa
muihin arvoihin ja juuri erityisesti oikeudenmukaisuuteen (Hellsten 1996, Tarkki
1998, 139).
Distributiivisen tasa-arvon ideaan perustuu myös tasa-arvon erottaminen
suhtautumisen, mahdollisuuksien ja lopputuloksen tasa-arvoon (Rawls 1988,
Hämäläinen & Niemelä 1993, Niiniluoto 1993, Taavela 1999). Suhtautumisen
tasa-arvo ei tarkoita, että kaikkia ihmisiä tulisi kohdella samalla tavalla kaikissa
tilanteissa, vaan samanlaisia tapauksia tulisi kohdella samalla tavalla ja erilaisia
tapauksia eri tavalla. Siten tämä periaate oikeuttaa ihmisten erilaisen kohtelun eli
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myönteisen suosimisen. (Margolis 1955, Rawls 1988, Niiniluoto 1993, Tarkki
1998, Taavela 1999.) Eriarvoinen kohtelu olisi puolestaan sitä, että henkilöä
kohdeltaisiin kokonaistilanteeseen nähden epäolennaisin perustein. Se, mitä
tarkoitetaan alueen C kannalta merkityksellisillä ominaisuuksilla, on puolestaan
täysin sopimuksenvaraista. (Tarkki 1998.) Mahdollisuuksien tasa-arvon
periaatteessa heikommista lähtökohdista toimivia suositaan siten, että heille
annetaan ylimääräistä tukea. Tämäkin periaate oikeuttaa ihmisten erilaiseen
kohteluun eli suosimiseen. Lopputuloksen tasa-arvon näkökulmasta vasta
lopputuloksen samanlaisuus on osoitus tasa-arvon toteutumisesta: kaikkien
ihmisten tulee päätyä tasa-arvoiseen tilanteeseen. Tämän mukaan ihmisiä tulee
ohjata tekemään yhteiskunnassa oikeina pidettyä valintoja. (Rawls 1988,
Niiniluoto 1993, Taavela 1999.)
4.4.2 Yhteiskunnallinen ulottuvuus – oikeudellinen yhdenvertaisuus
Tasa-arvon käsitteen yhteiskunnallista ulottuvuutta vastaava termi on
yhdenvertaisuus, ja sen perustelu tulee universaalista ihmisarvosta,
distributiivisesta
tasa-arvosta
ja
oikeudenmukaisuudesta.
Filosofiselta
kontekstiltaan käsite perustuu liberalismiin. Seuraavassa tarkastelen lähemmin
tasa-arvon käsitteen yhteiskunnallisen ulottuvuuden laillista lähtökohtaa ja tasaarvopolitiikkaa.
Yhdenvertaisuus tasa-arvona – oikeudellinen lähtökohta
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat käsitteitä, joita käytetään sekä synonyymeinä
että eri merkityksissä. Tässä tutkimuksessa ymmärrän yhdenvertaisuuden
käsitteen tasa-arvon juridiseksi tarkasteluksi (vrt. Anttila 1988, Turunen 1997,
Pentikäinen 2002). Yhdenvertaisuus tarkoittaa kansalaisten yhdenvertaisuutta
(tasa-arvoa) oikeuden tai lain edessä (Dahrendorf 1991, Turunen 1997), ja tämä
oikeus perustuu ihmisarvoon (Harva 1980, Dahrendorf 1991). Yhdenvertaisuuden
ihanne vaatii, että kansalaisilla on samat vapaus-, mahdollisuus- ja etuoikeudet
(Turunen 1997) eli samanlaiset oikeudet äänestää, ilmaista mielipiteitään,
kokoontua, muodostaa puolueita, hakea virkoja ja saada puolueeton
oikeudenkäynti. Silloin laki takaa yksilön vapauden, omaisuuden suojan ja
rajoittaa valtion toimivaltuuksia ja estää yksilöitä rajoittamasta toisten vapautta.
(Dahrendorf 1991.)
95

Tasa-arvon periaate (engl. principle of equality) on kirjattu kaikkiin
kansainvälisiin
ihmisoikeusasiakirjoihin
ihmisoikeuksien
toteuttamista
määrittelevänä periaatteena. Se edellyttää, että ihmisoikeudet taataan kaikille
ihmisille tasa-arvoisesti ilman syrjintää. (Pentikäinen 2002, 78.) Siten tasaarvokysymykset liittyvät kansainvälisiin ihmisoikeuksiin60, niiden historiaan ja
kehittymiseen. Ihmisoikeuksien systemaattinen sääntely alkoi vasta toisen
maailmansodan jälkeen, kun valtiot perustivat yhteistyöfoorumiksi uuden
kansainvälisen järjestön, Yhdistyneet kansakunnat (YK). Sen tavoitteena oli luoda
yhtenäiset toimintaperiaatteet, jotta vältyttäisiin maailmansotien kaltaisilta
katastrofeilta. Nykyisen kansainvälisen ihmisoikeusjärjestelmän normipohja
luotiin YK:n peruskirjan hyväksymisellä vuonna 1945. (Pentikäinen 2002.)
Vuonna 1948 peruskirjaa tarkennettiin, ja silloin hyväksyttiin ihmisoikeuksien
yleismaailmallinen julistus. Julistus oli ensimmäinen kansainvälisen tason yleinen
toteamus tietyistä ihmisille tärkeistä ja perustavanlaatuisista oikeuksista eli
ihmisoikeuksista, jotka kuuluvat kaikille ihmisille heidän henkilökohtaisista
ominaisuuksistansa, kuten sukupuolesta, alkuperästä, kielestä, uskonnosta tai
muusta vastaavasta seikasta riippumatta. (YK 1948, Benn 1967, Pentikäinen
2002.)
Yhdenvertaisuuden käsitteen lähtökohta on siis Suomen perustuslaissa.
Lainsäädännön taustalla on ihmisten oikeudellisen yhdenvertaisuuden ja
tosiasiallisen tasa-arvon arvo. Tasapuolisen kohtelun vaatimus perustuu
samanlaisessa asemassa olevien ihmisten yhdenvertaisuusvaatimukselle. Tällöin
kyseessä on muodollinen ja oikeudellinen yhdenvertaisuus, joita koskevissa
säännöksissä kielletään ihmisten perusteeton erottelu heidän välillänsä esiintyvien
erojen perusteella. Ei ole kuitenkaan kiellettyä asettaa henkilöä eriasemaan
silloin, jos sille on laissa tarkoitettu hyväksyttävä peruste. Perusteen
hyväksyttävyyttä arvioidaan sääntelyn, tavoitteen ja yhdenvertaisuuden
vaatimuksen näkökulmasta. Hyväksyttävä syy edellyttää aina, että erottelulle on
jokaisessa tapauksessa hyväksyttävä tarkoitus ja sen toteutuksessa käytetyt keinot
ovat oikeasuhteisia eli asteeltaan kohtuullisia tavoitteeseen nähden.
Perusteltukaan eri asemaan asettaminen ei ole oikeutettua silloin, jos se merkitsee
äärimmäisen jyrkkää erottelua ihmisten välillä. Jos eri asemaan asettamista ei
voida perustella, kysymys on mielivallan käyttämisestä ja kielletystä syrjinnästä.
60
Kuten Pentikäinen (2002, 97) toteaa, ihmisoikeuksilla ja perusoikeuksilla on läheinen sisällöllinen
yhteys, sillä ne vastaavat usein normiensa puolesta toisiaan. Keskeinen ero liittyykin niiden lähteisiin:
ihmisoikeuksien lähteenä ovat kansainvälisten asiakirjojen ihmisoikeusnormit ja perusoikeuksien
kansallinen perustuslaki.
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Yhdenvertaisuussääntelyn tavoitteena on turvata ihmisten samanlainen kohtelu ja
estää erilainen kohtelu vertailukelpoisissa tilanteissa. (Työministeriö 2004.)
Yhdenvertaisuus tarkoittaa muodollisesti samoja mahdollisuuksia toimia.
Tässä tutkimuksessa käsitystä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon välisestä erosta
vastaa Anttilan (1988, 38–40) määritelmä. Hänen mukaansa yhdenvertaisuuden ja
tasa-arvon ero on niiden tarkastelutasossa. Siinä missä yhdenvertaisuuden
näkökulmasta määritetään muodolliset mahdollisuudet, tasa-arvo tarkoittaa
syvällisempää, aktiivista yhteiskunnan rakenteiden muuttamista sellaisiksi, että
tasa-arvo voi todella toteutua. Mikäli tasa-arvo nähdään vain juridisesti
porvarillis-liberalistisena muodollisten mahdollisuuksien ongelmana, sivuuttaa se
silloin yhteiskunnan rakenteiden merkityksen tasa-arvokeskustelussa61. Juridinen
yhdenmukaisuuden tarkastelu on olennainen osa tasa-arvo-keskustelua, mutta sitä
ei voi sivuuttaa tasa-arvon tarkoituksen tutkimisen kustannuksella: tasa-arvon
tarkoituksessa tullaan pohtineeksi tasa-arvoon liittyviä eettisiä kysymyksiä
(Anttila 1988, 41).
Tasa-arvon yhteiskunnallinen ilmeneminen
Tasa-arvon
käsitteen
yhteiskunnallinen
ulottuvuus
ilmenee
sekä
yhteiskuntapolitiikan että tasa-arvopolitiikan alueilla62. Yhteiskuntapolitiikan
näkökulmasta tasa-arvon63 vaatimus on osa demokraattisten teollistuneiden ja
jälkiteollistuneiden länsimaiden aatetta (Abernethy 1959, Harva 1980, Turner
1986, Barry 1992, Uusitalo 1993, Niiniluoto 1993, Law 1996, Turunen 1997,
Miller 1997, Tarkki 1998, Gosepath 2001, Holli 2002, Masso 2005) ja
61
Tästä tosin voidaan olla myös toista mieltä: Dahrendorfin (1991) mukaan yhdenvertaisuus on ainoa
liberaaliseen demokratiaan soveltuva tasa-arvon käsite, ja Hautamäen (1993) mukaan muunlaiset tasaarvon käsitteet olisivat epäselviä ja jopa vaarallisia.
62
Jako on hieman harhaanjohtava, koska onhan tasa-arvopolitiikkakin osa yhteiskuntapolitiikkaa.
Suomalaisessa keskustelussa tasa-arvopolitiikka on kuitenkin (vielä toistaiseksi) liitetty niin vahvasti
vain naisten ja miesten väliseen tasa-arvokeskusteluun, joten tämä jaottelu on vielä siltä osin
relevantti.
63
Demokraattiseen länsimaiseen hyvinvointivaltioon liitetään tasa-arvon lisäksi vapauden,
yhteisvastuun, sosiaalisen turvallisuuden ja tehokkuuden periaatteet (Cortis 2003). Näiden
periaatteiden
toteutumista
haastavat
kuitenkin
hyvinvointimenojen
rahoitusongelmat,
sosioekonomisen rakenteen muutos, kansainvälinen taloudellinen kehitys (Cortis 2003, Uusitalo
1993), väestön ikääntyminen (Uusitalo 1993, Cortis 2003, Nordisk Ministerråd 2006), nuorten
muuttuneet käsitykset sukupuolen vaikutuksesta mahdollisuuksiinsa, työelämän rakennemuutos,
monikulttuurinen yhteiskunta ja laajimmillaan globalisaatio (Nordisk Ministerråd 2006). Vaikka
ihmiset ovatkin modernin lainsäädännön myötä yhteiskunnallisesti aiempaa tasa-arvoisempia, vallitsee
edelleen perustavanlaatuinen eriarvoisuus vallan, arvovallan ja varallisuuden suhteen (Cortis 2003).
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yhteiskunnallista ihannetta (Turner 1986, Law 1996, Holli 2002). Siitä voidaan
erotella poliittinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen tasa-arvo. Poliittinen
tasa-arvo tarkoittaa yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta (Harva 1980, Holli 2002, 15–
16) ja kaikkien tiettyjen kriteereiden täyttävien kansalaisten samanlaisia oikeuksia
ja mahdollisuuksia valita edustajansa päätöksenteon edustuksellisiin elimiin.
Taloudellinen tasa-arvo merkitsee tuloerojen tasoittamista ja taloudellisen
turvaverkon luomista (Holli 2002, 15–16). Sosiaalinen tasa-arvo tarkoittaa
puolestaan hyvinvointivaltion jäsenten yhtäläisiä yhteiskunnallisia oikeuksia
(Kuusipalo 2002, 210) ja kulttuurinen tasa-arvo sekä yhtäläisiä kulttuurisia ja
sivistyksellisiä oikeuksia (Harva 1980, Holli 2002, 15–16) että oikeutta oman
kulttuurin vaalimiseen (Holli 2002, 15–16).
Pohjoismaissa tasa-arvo ja sosiaalinen turvallisuus ovat toteutuneet paremmin
kuin monissa muissa maissa (Uusitalo 1993)64. Myös Suomessa tasa-arvo on
oikeudenmukaisuuden ohella yksi tärkeimmistä tavoitteista. Se on Suomen
perustuslain65 lähtökohtana, ja sen mukaan ketään ei saa asettaa ilman
hyväksyttävää perustetta eriarvoiseen asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen,
uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun
henkilöön liittyvän syyn perusteella. Muita henkilöön liittyviä kiellettyjä
perusteita ovat yhteiskunnallinen asema, varallisuus, yhdistystoimintaan
osallistuminen, perhesuhteet, raskaus, aviollinen syntyperä, sukupuolinen
suuntautuminen
ja
asuinpaikka.
Perustuslain
sisältö
konkretisoituu
yhdenvertaisuuslaissa (21/2004), ja laissa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta
(06/2005)66. Lisäksi syrjintäkieltoja on muun muassa työ- ja palvelussuhde- sekä
rikoslaissa. Suomessa tasa-arvoa määrittää myös Euroopan unionin rasismi- ja
työsyrjintädirektiivi (EY 2000/43).
Tasa-arvopolitiikka on osa yhteiskuntapolitiikkaa, ja sen näkökulmasta
tarkastellaan juuri sukupuolten välistä tasa-arvoa (r. jämlikhet). Sukupuolten
välisellä tasa-arvolla tarkoitetaan sitä tasa-arvoista, oikeudenmukaiseksi katsottua

64

Tasa-arvon toteutumista ei välttämättä kuitenkaan nähdä yksiselitteisesti yhtenä tavoiteltavimmista
arvoista, vaan esimerkiksi Uusitalon (1993) mukaan pohjoismainen tasa-arvo on toteutunut jopa
tehokkuuden kustannuksella. Tasa-arvo ja tehokkuus voidaan ymmärtää keskenään ristiriitaisiksi
arvoiksi, jolloin yhteiskunnan liiallinen tasa-arvo voi olla esimerkiksi taloudellisen tehokkuuden este
ja siten hidastaa talouskasvua.
65
Lainsäädäntö pohjautuu kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin eli kansalaisoikeuksia ja poliittisia
oikeuksia koskevaan yleissopimukseen (SopS 7-8/1976), Euroopan ihmisoikeussopimukseen (SopS
18–19/1990), Euroopan sosiaaliseen peruskirjaan ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO)
yhteissopimukseen nro 111 (Työministeriö 2004).
66
Tasa-arvolaki ei koske kirkkoa ja puolustusvoimia (Tarkki 1998, 146).

98

tai toivottua tilaa, jonka tulisi vallita kahden ryhmän eli naisten ja miesten välillä.
Tasa-arvopolitiikka tarkoittaa niiden toimenpiteiden kokonaisuutta, joita
käytetään toteuttamaan tai tavoittelemaan tasa-arvon ihannetilaa. (Holli 2002.)
Tasa-arvopolitiikassa tasa-arvon keskeinen päämäärä on laajentaa naisten
toiminta-alueita kodin ja perheen ulkopuolelle ja myös yhdistää työ ja perhe.
Suomalaisessa
tasa-arvopolitiikassa
voidaan
tunnistaa
niin
kutsuttu
kaksoisstrategia: feministiset liikehdinnät toimivat naiskeskeisesti (naisliikkeet,
naistutkimus) ja integroituen erilaisiin instituutioihin (valtio, poliittiset puolueet,
yliopisto). (Koivunen & Liljeström 1996a.) Sukupuolten välinen tasa-arvo on
historiallisesti käynyt (ja käy edelleen) läpi kaikkia yleisen poliittisen tasa-arvon
ulottuvuuksia ja sitä voidaan tarkastella tasa-arvon yleisten ulottuvuuksien kautta
(vrt. edellä) (Holli 2002).
Tasa-arvopolitiikasta voidaan erottaa sukupuolten välinen tasa-arvo ja
sukupuolten välinen oikeudenmukaisuus. Sukupuolten välisellä tasa-arvolla (engl.
gender equality) tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat vapaita kehittämään
henkilökohtaisia kykyjään ja tekemään valintoja ilman ahtaita sukupuoliroolien
asettamia rajoituksia. Silloin molemman sukupuolen käyttäytymistä, haluja ja
tarpeita arvioidaan, arvostetaan ja suositaan tasa-arvoisesti. Sukupuolten välinen
tasa-arvo vaihtelee historiallisesti ja kulttuurisesti, ja se on ihmisen toiminnan
tulos. Sukupuolten välinen oikeudenmukaisuus tai yhdenvertainen kohtelu (engl.
gender equity) tarkoittaa resurssien jakamista sukupuolten välillä, kuitenkin
ottaen huomioon kulttuurisesti vallitsevat yhteiskunnalliset normit ja arvot. Siten
se perustuu erilaisiin kulttuurisiin standardeihin ja saa erilaiset merkitykset eri
maissa. (Holli 2003.)67
Suomalaisessa tasa-arvopolitiikan keskustelussa on kolme erityispiirrettä.
Ensiksikin painopiste on ollut juuri sukupuolten tasa-arvoa (engl. gender equality
policy) koskevassa keskustelussa (Tarkki 1998, 129, Jokinen 2002, 243, Juvonen
2002, 254, Kuusipalo 2002, 215, Pentikäinen 2002, Holli 2003). Toiseksi tasaarvon näkökulma on ollut naisinen ja tavoitteena on ollut erityisesti parantaa
naisten asemaa (Koivunen & Liljeström 1996b, Jokinen 2002, 240) ja
67

Esimerkiksi YK pyrkii ajamaan sukupuolten välistä tasa-arvoa (engl. gender equality) eikä
sukupuolten yhdenvertaista kohtelua (engl. gender equity). Tällä pyritään ylittämään
yhdenvertaisuudelle asetetut kulttuurisesti rajaavat määrittelyt. YK:n naisten asemaa käsittelevissä
asiakirjoissa Suomi ja EU ovat vastustaneet equity-sanan käyttöä ja hyväksyneet vain equality termin
sellaisissa yhteyksissä, joissa equity saattaa merkitä naisten oikeuksien rajoittamista kulttuurisin
perustein. Termille ei ole vakiintunutta suomenkielistä vastinetta. Sukupuolten yhdenvertainen kohtelu
vastaa lähinnä käsitteen käyttöä muun muassa YK:n piirissä, sukupuolten oikeudenmukainen kohtelu
taas käsitteen käyttöä esimerkiksi anglosaksisessa feministisessä teoriassa. (Holli 2003.)
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kolmanneksi sukupuoli on ymmärretty heteroseksuaaliseksi naisen ja miehen
sukupuoleksi (Juvonen 2002, 254). Englanninkielisissä maissa puhutaan usein
yleisestä tasa-arvopolitiikasta (equality policies, Holli 2002, 20–21, equal
opportunities policy, Kuusipalo 2002, 215), joka jakautuu sellaisiin alalajeihin
kuin rotujen, sukupuolten tai sukupuolisen suuntautumisen tasa-arvoon (Anttila
1988, Holli 2002, 20–21). Tähän tasa-arvon käsitteen laajempaan tulkintaan
viitataan myös Pohjoismaisen Ministerineuvoston tasa-arvo-ohjelmassa (Nordisk
Ministerråd 2006). Tässä tutkimuksessa yhdyn kritiikkiin, jonka mukaan tasaarvon käsittäminen vain nais-mies akselilla osoittaa tasa-arvokäsitteen
vanhentunutta määritystä ja se myös osaltaan vahvistaa käsitystä sukupuolierosta
eli sukupuolesta toisensa poissulkevina vastakohtaisuuksina (Jokinen 2002, 244–
245). Myös Suomessa ”tasa-arvopolitiikan” käyttöala on laajentumassa
koskemaan muitakin teemoja (Holli 2002, 20–21, Pentikäinen 2002, 94): tasaarvokeskustelussa ainoastaan sukupuolten (nainen-mies) välinen tarkastelu
merkitsee useiden muiden identiteettiä määrittävien puolten marginalisointia
(Anttila 1988, 38–40, Pentikäinen 2002, 94).68
4.4.3 Toiminnan ulottuvuus – tasa-arvo kohtaamisessa
Tasa-arvon käsitteen toiminnassa ilmenevä ulottuvuus liittyy tiiviisti sen
filosofiseen ja yhteiskunnalliseen ulottuvuuteen, sillä ottavathan olemisen ja
distributiivisen tasa-arvon näkökulmat sekä yhteiskuntapoliittinen näkökulma
vahvasti kantaa tasa-arvon ilmenemiseen toiminnassa. Erottamalla toiminnan
ulottuvuuden omaksi alueekseen haluan kuitenkin korostaa sen sosiaalista ja
jokapäiväistä ulottuvuutta, jolloin voidaan tuoda hedelmällisesti esille tasa-arvon
ja kohtaamisen problematiikkaa.
Käytän tasa-arvon käsitteen toiminnassa ilmenevän ulottuvuuden vastaavana
terminä sosiaalista tasa-arvoa. Millerin (1997) mukaan käsitettä on vaikea
määrittää yksiselitteisesti, mutta siinä on kysymys siitä, kuinka ihmiset
suhtautuvat toisiinsa ja toimivat sosiaalisissa suhteissaan. Mielestäni tätä
näkökulmaa tuovat esille esimerkiksi myös Gilligan (1982), Noddings (1986) ja
Tong (1993), vaikka he eivät varsinaisesti käytäkään sosiaalisen tasa-arvon
käsitettä.
68
Naisten ja miesten välisen tasa-arvon jälkeen Suomessa tarkastellaan yleisimmin alueellista,
taloudellista ja kielellistä sekä vammaisten, seksuaalisten vähemmistöjen ja rotujen välistä tasa-arvoa.
Viimeisenä tasa-arvon alueena on eri uskontoryhmien välinen uskonnollinen tasa-arvo. (Tarkki 1998,
129.)
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Olen määrittänyt käsitteen filosofiseksi kontekstiksi liberalismin, sosialismin
ja feminismin, jotka heijastuvat puolestaan tasa-arvo- ja yhteiskuntapolitiikassa ja
moraalifilosofiassa. Kuvaan käsitteen filosofisiksi taustakäsitteiksi ja
perusteluiksi universaalin ihmisarvon (Miller 1997), ihmisen narratiivisesti ja
kontekstuaalisesti osana ihmissuhdeverkkoa sekä huomion kiinnittämisen
ihmisten välisiin eroihin ja niiden epähierarkiaan. Tasa-arvon käsitteen
toiminnallinen ulottuvuus tulee lähelle kohtaamista, jolloin Gilliganin (1982,
1986, 1995) painotus ihmissuhteiden keskeisyydestä ja niiden olemus yhteytenä,
vastaavuutena ja vastuullisuutena korostuu (myös Noddings 1986). Vaikka tästä
näkökulmasta lähtökohtana onkin subjekti, se ei merkitse irrallista liberalistisindividualistista yksilöä, vaan kontekstuaalista ja narratiivista subjektia, joka on
osa ihmissuhdeverkkoa ja riippuvainen toisista ihmisistä (Gilligan 1982, 1986,
1995). Tasa-arvon sosiaalisessa ulottuvuudessa tämä tarkoittaa sitä, että tasaarvon edellytys on huomioida ne ja tasa-arvon ilmenemistä on juuri se, kun ne
toteutuvat. Perustana on jokaisen ihmisen universaali ihmisarvo, joka ylittää
yksittäiset erilaisuudet jopa niin, että väistämättä ollaan joidenkin asioiden
suhteen eriarvoisia. (Miller 1997.) Tässä mielessä eriarvoisuus ei ole kuitenkaan
hierarkkista, vaan vastuullisuuteen, välittämiseen, vastavuoroisuuteen ja
riippuvuuteen liittyen ei-arvottavaa (vrt. Miller 1979, Gilligan 1982, Noddings
1986, Tong 1993, Crowley 1994).
Ihmisten välisten erojen ja epähierarkian tarkastelun perustaa voidaan
tarkastella feministisen moraalifilosofian ei-dualistisesta lähtökohdasta (Tong
1993), jossa ero sinänsä ymmärretään arvokkaaksi ja toiminnan olennaiseksi
ulottuvuudeksi (Davies 1988, Keller 1988, Wilson 1997, Leppänen 1998, Warren
2000, Moyer 2001)69. Erot konkretisoituvat tasa-arvon käsitteen toiminnallisessa
ulottuvuudessa myös intersektionaalisuuden käsitteen kautta, jolloin eri erojen ja
niiden kerroksisuuden suhde todentuu yksilöiden ja ryhmien keskinäisessä
toiminnassa (Crenshaw 1994, Kailo 1994, Symington 2004, de los Reyes &
Mulinari 2005) sekä paitsi yksilöiden ja ryhmien välisissä myös niiden sisäisissä
eroissa (Crenshaw 1994, Lykke 2003, Brah & Phoenix 2004). Näiden perustalta
käsitteen eettinen taso tuo esille konkreettisen tasa-arvoisen kohtaamisen, joka
tarkoittaa sitä miten ihmiset jäsentävät toisiaan, valitsevat ystäviään, suhtautuvat,
puhuttelevat, tervehtivät, kohtaavat ja ottavat toiset huomioon. Tasa-arvoinen
kohtaaminen ei edellytä, että osapuolet olisivat tasa-arvoisia arvovallan,
vahvuuksien, heikkouksien tai älykkyyden suhteen. Olennaista on se, millaisina
69

Tätä kysymystä tarkastelen lähemmin luvussa 6.
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erot ymmärretään: ymmärretäänkö niiden tarjoavan hierarkkisen sosiaalisen
rakennelman, jossa joku voidaan yksiselitteisesti arvottaa jonkun toisen
yläpuolelle vai ymmärretäänkö erot monimuotoisen yhteisön perustana, jossa
eroista huolimatta jokainen yhteisön jäsen nauttii tasa-arvoista asemaa. (Miller
1997.)
Koska kiinnostuksen kohteena on toiminta, olen määritellyt vielä ne
filosofisiin taustakäsitteisiin ja perusteluihin perustuvat normit, jotka velvoittavat
ryhmien ja yksilöiden yhtäläiseen kohteluun. Nämä normit tulevat hyve-etiikasta,
velvollisuusetiikasta, utilitarismista ja huolenpitoetiikasta sekä erilaisista
sosiaalisista konventioista, laista ja asetuksista. Tasa-arvon käsitteen eettisenä
tasona onkin suhteuttaa nämä periaatteet ja lähtökohdat yksilöihin ja ryhmiin eli
ihmisten välisiin suhteisiin ja toiminnassa toteutuvaan tasa-arvoon.
Vaikka sosiaalinen tasa-arvo ei ole itsessään distributiivinen, sillä on yhteydet
distributiiviseen tasa-arvoon. Ensiksikin sosiaalinen tasa-arvo vaatii, että
yhteistoiminnan tulee perustua olemisen tasa-arvoon. Vaikka ihmisillä on
esimerkiksi kansalaisena tasa-arvoinen asema, se ei takaa, että heillä olisi tasaarvoinen asema laajemmin sosiaalisessa elämässä. Eli vaikka kansalaisilla olisi
tasa-arvoinen äänioikeus ja oikeudet hyvinvointipalveluihin, mutta jos heitä ei
kohdella tasa-arvoisesti suhteessa näihin, heitä ei kohdella tasa-arvoisina
kansalaisina eivätkä he myöskään nauti sosiaalista tasa-arvoa. Toiseksi sosiaalisen
tasa-arvon näkökulma voi olla purkamassa hierarkkista sosiaalista rakennelmaa,
jos pyritään välttämään arvottavaa erilaisuutta. Tämä on kuitenkin haasteellista ja
näkyy nykyisessä liberaalissa demokratiassa. Muodollisesti nimittäin kaikki
nauttivat kansalaisina tasa-arvoisia oikeuksia, mutta muuten yhteiskunnat ovat
vahvasti luokkajakoisia, koska ihmisten erilaisuus kumuloituu eriarvoisuudeksi
esimerkiksi koulutuksen, sukupuolen, vallan, sosio-ekonomisen aseman ja
etnisyyden suhteen. Tasa-arvon toiminnan eli kohtaamisen ulottuvuuden
näkökulman esille tuonti ja painotus voisi ollakin perusta, jolle voitaisiin luoda
solidaarinen yhteiskunta, jossa ihmiset ovat horisontaalisesti tasa-arvoisina
suhteessa toisiinsa. (Miller 1997.)
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5

Tasa-arvo aikaisemmassa hoitotyön etiikan
tutkimuksessa

Tässä luvussa määritän aikaisemman hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvon
käsitteen. Koska teoreettisessa tutkimuksessa tutkimuskirjallisuuden valinta on
tutkimuksen luotettavuuden kannalta keskeinen kysymys (Engeström 1987), olen
pyrkinyt parantamaan luotettavuutta valitsemalla aineistonkeruumenetelmäksi
systemaattisen kirjallisuuskatsauksen. Systemaattisella kirjallisuuskatsauksella
(engl. systematic review) tarkoitetaan tutkimusmenetelmää, jossa identifioidaan ja
kerätään olemassa olevaa tietoa, arvioidaan saadun tiedon laatua sekä
syntetisoidaan tuloksia rajatusta ilmiöstä retrospektiivisesti ja kattavasti (Cook
ym. 1995, Greener & Grimshaw 1996, Cook ym. 1997, Sindhu & Dickson 1997,
Jones & Evans 2000, Egger ym. 2001, Petticrew 2001, 2003, Khan ym. 2003,
Lipp 2003). Perustelen menetelmän valintaa neljästä syystä. Ensiksikin sen
tarkoituksena on löytää mahdollisimman edustava aineisto aikaisemmasta
hoitotyön etiikan tasa-arvoa käsittelevästä tutkimuksesta. Toiseksi pyrin sen
avulla parantamaan tutkimuksen luotettavuutta muodostaessani käsitystä
aikaisemmasta hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvon käsitteestä. Menetelmän
käyttö luotettavuuden parantajana tarkoittaa sitä, että tutkimuskirjallisuuden
valinta ja valinnan perustelut ovat avoimet ja perustellut. Se auttaa arvioimaan
valitun tutkimuskirjallisuuden osuvuutta ja siten parantaa tutkimuksen
luotettavuutta. Kolmanneksi systemaattinen kirjallisuuskatsaus perustelee oman
tutkimukseni oikeutusta, paikkaa ja tarvetta ja neljänneksi puoltaa valitsemaani
viitekehystä (vrt. Mulrow 1994, Cook ym. 1997). Toteuttamani systemaattinen
kirjallisuuskatsaus osoittaa, että ainakaan tällaisella tutkimuskirjallisuuden
valinnan rajauksella vastaavaa hoitotyön etiikan tasa-arvon käsitteellistä
tutkimusta eikä valitsemani viitekehyksen edustamaa näkemystä löydy
hoitototyön etiikan tutkimuksesta.
Tutkimuksessa
käyttämäni
kirjallisuus
koostuu
pääasiassa
angloamerikkalaisesta ja pohjoismaisesta tutkimuskirjallisuudesta. Rajaus
heijastaa sekä hoitotyön etiikan tutkimuksen että feministisen moraalifilosofian
osalta länsimaista valtavirtatutkimusta70 ja intressiäni tarkastella aihetta siten, että
se palvelisi omaa viiteryhmääni. Toisaalta myös kotimainen tutkimushistoria on

70

Tutkimuksen luotettavuuden näkökulmasta rajaus on kyseenalainen: sekä hoitamisen että etiikan
tarkastelu rajoittuu (jälleen) jo valtaistettuihin ryhmiin. Rajauksen puolustukseksi todettakoon, että
kuitenkin tiedostan siitä aiheutuvan heikkouden.
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ohjannut tähän, sillä suomalainen feministinen ja hoitotieteellinen tutkimus on
painottunut juuri angloamerikkalaiseen tutkimusperinteeseen.
5.1

Aineiston valinta

Aineiston valinnan menetelmänä käytän siis systemaattista kirjallisuuskatsausta.
On perusteltua tehdä sen, jos käsiteltävää aihetta on tutkittu vähän tai ei ollenkaan
(Petticrew
2001).
Systemaattinen
kirjallisuuskatsaus
on
omaan
tutkimussuunnitelmaansa perustuva tieteellinen tutkimusmenetelmä, joka on
toistettavissa ja jonka avulla pyritään vähentämään systemaattista harhaa (Cook
ym. 1995, Egger ym. 2001, Khan ym. 2003). Systemaattisella harhalla (engl.
systematical bias) tarkoitetaan tutkimuksessa olevaa virhettä, joka muuttaa
systemaattisesti tutkimustulosta tai päätelmiä (Khan ym. 2003). Se voi tapahtua
niin hakustrategiassa, alkuperäistutkimusten valinnassa (Petticrew 2001) kuin
analyysimetodeissakin. Tässä tutkimuksessa pyrin vähentämään systemaattista
harhaa erityisesti hakustrategiassa ja alkuperäistutkimusten valinnassa.
Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tutkimussuunnitelmassa määritetään
sen ontologiset ja epistemologiset lähtökohdat, tutkimuskysymykset, menetelmät
ja strategiat alkuperäistutkimusten hakemiseksi, sisäänottokriteerit niiden
valintaan sekä kuvataan saatujen alkuperäistutkimusten analyysi- ja
synteesimenetelmät (Oxman 1994, Meade & Richardson 1997, Evans ym. 1998,
Khan ym. 2003, Kääriäinen & Lahtinen 2006). Tutkimussuunnitelman laatiminen
edellyttää riittävästi aikaisempaa tutkimustietoa, jotta tutkimuskysymykset
voidaan muotoilla relevanteiksi ja suunnitella hakustrategiat. Lisäksi on
selvitettävä päällekkäisyyksien välttämiseksi aiheesta mahdollisesti aikaisemmin
tehdyt systemaattiset kirjallisuuskatsaukset (Petticrew 2001). Aikaisempi tietoni
asiasta perustuu pro gradu -tutkielmaani (Lahtinen 2003) ja väitöskirjan
tutkimussuunnitelmaan. Aikaisempia systemaattisia katsauksia ei valitsemistani
aiheista ole.
Systemaattinen kirjallisuuskatsaukseni hoitotyön etiikan tutkimuksen tasaarvon käsitteestä on kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa tarkastelen niitä
hoitotyön etiikan tutkimuksia, joiden ensisijainen kiinnostuksen kohde on tasaarvon käsite. Toisessa osassa tarkastelen tasa-arvoa niissä hoitotyön etiikan
tutkimuksissa, joissa ensisijainen kiinnostuksen kohde on jokin hoitotyön etiikan
taustalla oleva etiikan teoria. Perustelen kysymyksen tarkastelua kahdesta
näkökulmasta ensiksikin sen vuoksi, koska aikaisempaa tutkimustietoa asiasta on
verrattain vähän ja toiseksi koska valitsemani kaksi näkökulmaa täydentävät
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toisiaan: ensimmäinen näkökulma määrittää käsitettä ja toinen kiinnittää käsitteen
laajempaan kontekstiinsa eli etiikkaan ja ihmiskäsitykseen. Koska systemaattisen
kirjallisuuskatsauksen osien kohde on erilainen, myös niiden tutkimuskysymykset
ovat erilaiset:
1.
2.

osa: Millainen tasa-arvon käsite on niissä hoitotyön etiikan tutkimuksissa,
joissa tasa-arvo on ollut ensisijainen kiinnostuksen kohde?
osa: Millainen tasa-arvon käsite on niissä hoitotyön etiikan tutkimuksissa,
joissa tutkimuskiinnostus on kohdistunut hoitotyön etiikan taustalla oleviin
etiikan teorioihin?

Määritin tutkimuskysymykset mahdollisimman selkeästi ja strukturoidusti
(Oxman 1994, Cook ym. 1997, Counsell 1997), mutta väljästi: strukturoitujen
kysymysten kautta voin saada tietoa tämän tutkimuksen kannalta keskeisistä
teemoista ja väljyys mahdollistaa kysymyksen mahdollisimman laajan
tarkastelun. Tutkimuskysymykset eivät muuttuneet tutkimuksen aikana. (Counsell
1997, Khan ym. 2003).
Hain alkuperäistutkimuksia sekä sähköisesti eri tietokannoista että
manuaalisesti lehdistä (Greener & Grimshaw 1996, Evans ym. 1998, Khan ym.
2003). Tein tietokantahaut Chinahl (1982-2006) ja Medline (1966-2006) tietokantoihin ja hauissa avusti kirjaston informaatikko (Petticrew 2001). Laadin
molempiin tietokantoihin hakujen perustaksi omat hakustrategiansa (Dickersin
ym. 1994, Counsell 1997), joissa määritin tietokantarajaukset, hakusanat ja termit, vapaat tekstisanat, indeksoidut termit sekä näiden yhdistelmät (Sindhu &
Dickson 1997, Khan ym. 2003). Systemaattisen kieliharhan välttämiseksi en
tehnyt hauille kielirajausta (Khan ym. 2003) ja julkaisuharhan välttämiseksi
täydensin sähköistä hakua manuaalisella tiedonhaulla (Greener & Grimshaw
1996, Dickersin 1997, Sindhu & Dickson 1997, Egger & Smith 1998, McManus
ym. 1998). Tein manuaaliset haut aiheen kannalta keskeisimpiin julkaisuihin
(Evans ym. 1998, Lipp 2003), jotka olivat Hoitotiede- (1989-2006), Nursing
Philosophy (2000-2006) ja Nursing Ethics (1994-2006) -lehdet. Lehtien
aikarajaus perustuu niiden ensimmäisen numeron julkaisuvuoteen. Lisäksi poimin
sisäänottokriteerien perusteella tutkimuksen kannalta keskeisiä lähteitä sähköisten
tietokantojen ja määritettyjen lehtien lähdeluetteloista.
Valitsin sekä sähköisesti että manuaalisesti haetut alkuperäistutkimukset
sisäänottokriteereiden
perusteella.
Sisäänottokriteerit
perustuvat
tutkimuskysymyksiin ja määritin ne ennen varsinaista valintaa (Meade &
Richardson 1997). Sisäänottokriteereillä tarkoitetaan edellytyksiä tai rajoituksia
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mukaan otettaville alkuperäistutkimuksille (Oxman 1994, Cook ym. 1997,
Counsell 1997, Jones & Evans 2000, Petticrew 2001, Khan ym. 2003). Esitestasin
sisäänottokriteerien toimivuuden muutamalla sattumanvaraisesti valitulla
alkuperäistutkimuksella (Meade & Richardson 1997, Khan ym. 2003).
Tutkimuskysymysten sisäänottokriteerit olivat:
1.
2.

3.

Tutkimuksen on vastattava tutkimuskysymykseen.
1. osa: Tutkimuksen eksplisiittinen kiinnostuksen kohde tulee olla tasa-arvo.
2. osa: Tutkimuksen eksplisiittinen kiinnostuksen kohde tulee olla hoitotyön
etiikan tutkimuksen taustalla oleva etiikan teoria.71
Tutkimuksen on oltava tieteellinen alkuperäistutkimus, joka perustuu
alkuperäislähteisiin.

Tein sähköisen haun tuloksena saatujen alkuperäistutkimusten valinnan
vaiheittain siten, että luin kaikista alkuperäistutkimuksista otsikot ja näiden
perusteella hyväksyin ne, jotka vastasivat sisäänottokriteereitä (liite 1). Mikäli
otsikko ei vastannut sisäänottokriteereitä, tein valinnan abstraktien ja tarvittaessa
koko alkuperäistutkimuksen perusteella. Kirjasin ylös hyväksyttyjen ja hylättyjen
alkuperäistutkimusten lukumäärät sekä perustelut. Hyväksyin ja hylkäsin
alkuperäistutkimuksen
sillä
perusteella,
vastasivatko
hauissa
saadut
alkuperäistutkimukset tutkimussuunnitelmassa asetettuja sisäänottokriteereitä
(liite 1) (Oxman 1994). Valitsin myös manuaalisesti tehtyjen hakujen
alkuperäistutkimukset suhteessa sisäänottokriteereihin ja yhdistin ne elektronisesti
löydettyihin hakutuloksiin. (Kääriäinen & Lahtinen 2006.) Määritin molemmille
tutkimuskysymyksille sisäisen laadun tarkastelulle laatukriteereiksi seuraavat
kohdat (perustuvat Meade & Richardson 1997, Petticrew 2001, Khan ym. 2003):
1.
2.
3.
4.

Tutkimusprosessin johdonmukainen kuvaus kokonaisuudessaan.
Tutkimuskysymyksen/aiheen kuvaus.
Teoreettisen lähtökohdan avaaminen ja tarkastelu.
Johtopäätösten eksplisiittinen kuvaus.

Sain laadunarvioinnin jälkeen molempien tutkimuskysymysten lopulliset
alkuperäistutkimusten määrät, jotka siis muodostivat analysoitavan aineiston.
Ensimmäisen tutkimuskysymyksen aineisto koostuu 23 (taulukko 3) ja toisen 75
(taulukko 4) alkuperäistutkimuksesta. Koska tutkimuskysymykset ovat laadullisia
71

Rajasin systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ulkopuolelle sekä moraalisen kehittymisen että
päätöksen teon ja niihin liittyvät teoriat. Nämä olisivat omia laajoja kysymyksiä, joita en halunnut
käsitellä tässä yhteydessä.
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ja analysoitava aineisto on heterogeenistä, on analyysitapana ja tulosten
esittämisenä kuvaileva synteesi mielekäs (Oxman 1994, Cook ym. 1997, Evans
ym. 1998, Petticrew 2001, Khan ym. 2003).
5.2

Aineiston analyysi

Analysoin valitsemani aineiston sekä deduktiivisesti että induktiivisesti.
Deduktiivisella analyysilla tarkoitan sitä, että analysoin aikaisemman hoitotyön
etiikan tutkimuksen tasa-arvon käsitettä aiemmin määrittämääni tasa-arvon
käsitteen viitekehystä vasten ja induktiivinen sitä, että pyrin tunnistamaan ne tasaarvon käsitteen ulottuvuudet, jotka eivät tulleet esille deduktiivisessa.
Deduktiivisen analyysin mukaan hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvon
käsitettä on tarkasteltu sen teoreettisen ja toiminnallisen ulottuvuuden kautta.
Teoreettinen analyysi merkitsi käsitteen määritystä ja sille valittuja argumentteja
sekä toiminnallinen teoreettisessa ulottuvuudessa määritettyjen lähtökohtien
soveltuvuutta käytännölliseen hoitotyöhön sekä muiden tasa-arvon käsitettä
sivuavien rajapintojen esille tuomista. Induktiivinen analyysi toikin tarkasteluun
sekä hoitotieteellisen erityispiirteen että juuri tasa-arvon käsitettä sivuavat
rajapinnat. Tarkastelun hoitotieteellisellä erityispiirteellä tarkoitan keskustelun
sisäänrakennettua ja olemuksellista hoitotyön näkökulmaa, joka näkyy jo
käsitteen teoreettisessa ulottuvuudessa, sen tarkastelun mielekkyydessä ja
toiminnallisessa ulottuvuudessa sen soveltamisen ja toteuttamisen tärkeydessä.
Tällä tarkoitan sitä, että hoitotyö paitsi lähtökohtaisesti edellyttää myös synnyttää
kysymykset tasa-arvosta: yhtäältä koko terveydenhuollon perustalla olevat lait ja
asetukset sekä ideologia tähtäävät terveyden osalta tasa-arvoon (Gerrish 2000) ja
toisaalta hoitaminen kohtaamisen, vuorovaikutuksen ja huolenpidon kautta
väistämättä nostavat esille sekä teoreettisen että toiminnallisen tasa-arvon
ulottuvuuden (Bowden 1995, Lützén 1997, Thorne 1999, Gerrish 2000, Josipovic
2000, Cortis 2003, Aranda 2004).
Induktiivinen analyysi toi tasa-arvon käsitteen tarkasteluun myös sen
rajapinnat. Rajapinnoilla tarkoitan niitä tasa-arvoon liittyviä näkökulmia, jotka
eivät kuulu varsinaiseen käsitteen määrittelyyn, mutta jotka ovat osa hoitotyön
etiikan keskustelua ja ottavat jollakin tavoin kantaa myös tasa-arvoon. Nämä
näkökulmat tulivat esille erityisesti erilaisten etiikan teoreettisten lähtökohtien
kautta. Mielestäni käsitteen rajapinnat ovat kuitenkin olennaisia hoitotyön etiikan
tutkimuksen tasa-arvon käsitteen ulottuvuuksien jäsentäjiä.
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Taulukko 2. Tasa-arvon käsite aikaisemmassa hoitotyön etiikan tutkimuksessa.
Tasa-arvon käsitteen

Näkökulmat tasa-arvon

Tasa-arvon käsitteen hoitotyön etiikan

ulottuvuudet

käsitteen ulottuvuuksiin

tutkimuksessa

Teoreettinen

Käsitettä vastaava termi tasa-arvo
Käsitteen filosofinen

Aristoteles, Hobbes, Locke, Rousseau, Rawls,

konteksti

Kant

Filosofinen taustakäsite

universaali ihmisarvo, oikeudenmukaisuus,

ja perustelu

olemisen ja distributiivinen (mahdollisuuksien,
olosuhteiden ja lopputuloksen) tasa-arvo

Toiminnassa ilmenevä

Käsitettä vastaava termi tasa-arvo
Käsitteen filosofinen

liberalismi, sosialismi, feminismi

konteksti
Käsitteen rajapinnat

konteksti, ero, autonomia, valta,
voimaantuminen, paternalismi, huolenpito,
hyvän tekeminen

Yksilöiden tai ryhmien

hyveet, velvollisuus, utilitarismi, huolenpito, lait,

yhtäläiseen kohteluun

asetukset, sosiaaliset konventiot:

velvoittavat normit

suhteuttaminen yksilöihin ja ryhmiin, ihmisten
välissä suhteissa ja toiminnassa toteutuva tasaarvo

5.3

Tasa-arvon teoreettinen ulottuvuus – universaali yksilöllisyys

Aikaisemman hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvon käsitteestä on käytetty
englanninkielisiä käsitettä equality (esimerkiksi Babich 1968, White 1978,
Raatikainen 1989, Stark ym. 1999, Thorne 1999, Wasson 2000, Leininger 2002,
Cortis 2003, Thompson 2003, Aranda 2005, DiSilvestro 2005). Lisäksi tasa-arvoa
on käsitelty käsitteiden equity (esimerkiksi Commons & Baldwin 1997, Gerrish
2000), egalitarianism (Lian 2001) ja inequality (Townsend & Davidson 1982,
Polaschek 1998, Iley & Nazaroo 2001) yhteydessä. Hoitotyön etiikan
tutkimuksen tasa-arvon käsitteen tulkinta ja retoriikka on vähäisestä keskustelusta
huolimatta merkittävällä tavalla yksimielistä (Thorne 1999). Sen teoreettisen
ulottuvuuden filosofinen taustakäsite ja perustelu tulevat universaalista
ihmisarvosta, joka on perusta sekä olemisen että distributiivisen tasa-arvon
tarkastelulle. Hoitotyön etiikan tutkimuksessa tasa-arvon tarkastelu on läheisessä
suhteessa oikeudenmukaisuuden käsitteeseen.
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Käsitteen filosofisen kontekstin muodostavat Aristoteleen (Beauchamp &
Childress 1994, Thorne 1999, Wasson 2000), Hobbesin, Locken, Rousseaun,
Kantin (Beauchamp & Childress 1994, Wilmot 1998, Thorne 1999) ja Rawlsin
(Beauchamp & Childress 1994, Thorne 1999, DiSilvestro 2005) määritykset tasaarvosta. Kysymystä tasa-arvosta on tarkasteltu myös hoitotyön etiikan
tutkimuksen taustalla olevien etiikan teorioiden näkökulmista. Näitä teorioita ovat
Aristoteleen hyve-etiikka, Millin utilitarismi, Kantin velvollisuusetiikka, periaateetiikka sekä feministisestä huolenpitoetiikasta Gilliganin ja Noddingsin
teoreettiset lähtökohdat (liite 2). Olen esitellyt hoitotyön etiikan tutkimuksen tasaarvon käsitteen filosofisen kontekstin jo aikaisemmassa tasa-arvon käsitteen
avauksessani. Tässä ei tullut kuitenkaan esille periaate-etiikka, joten tarkastelen
sitä lähemmin seuraavassa.
Periaate-etiikassa johdetaan yleisistä etiikan teorioista joukko eettisesti
merkittäviä periaatteita. Taustalla ei ole kuitenkaan mitään yhtenäistä teoriaa, joka
sitoisi ne yhteen teoreettiseksi rakennelmaksi tai kokonaisuudeksi. (Cooper 1991,
Beauchamp & Childress 1994, Stanley 1998). Periaatteet ovat yleisiä moraalisen
toiminnan ohjeita, jotka ovat pohja yksittäisten tilanteiden eettiselle pohdinnalle.
Niiden pohjalta voidaan laatia sääntöjä ja toimintamalleja, jotka ohjaavat
konkreettista toimintaa (McCann 1990, Beauchamp & Childress 1994). Säännöt
ovat siten periaatteita spesifimpiä (Beauchamp & Childress 1994) ja selvempiä
toiminnan ohjeita, ja niiden noudattaminen johtaa yleensä suoraan valinnan
tekemiseen jossakin käytännön tilanteessa. Periaatteiden ja sääntöjen kautta
muodostuu kokonaisuus (Beauchamp & Childress 1994), joka ei kuitenkaan
tyhjentävästi selitä hoitotyön etiikkaa. Periaatteet vastaavat kysymyksiin mitä ja
miksi pitäisi tehdä toimiaksemme eettisesti oikein (Stanley 1998) ja niiden kautta
saadaan ohjeet ja oikeutus toiminnalle. Moraalinen valinta sisältää sekä
kontekstin (Gallagher 1995, Stanley 1998) että periaatteiden objektiivista ja
puolueetonta harkintaa, ja päätös edellyttää ratkaisua eri periaatteiden välillä
(Cooper 1991, 23, Gallagher 1995, Stanley 1998). Periaatteet ovat sitovia niin
kauan kuin ne eivät ole ristiriidassa toisten periaatteiden kanssa (Gallagher 1995).
Beauchampin ja Childressin (1994) mukaan terveydenhuollon etiikan periaatteet
nousevat sekä yhteiskunnallisesta että lääketieteellisestä traditiosta. Ne ovat
kokonaisuus siinä mielessä, että lähtökohdaksi määritettyjen periaatteiden on
kaikkien kyettävä antamaan myöntävä vastaus, jotta teko olisi moraalisesti
hyväksyttävä. Beauchamp ja Childressin myötä periaate-etiikka on vakiintunut
terveydenhuollon eettisten kysymysten teoreettiseksi lähtökohdaksi (Hanford
1993, Gallagher 1995). Heidän mukaansa terveydenhuollon eettiset periaatteet
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ovat autonomia, oikeudenmukaisuus, hyvän tekeminen ja pahan tekemättä
jättäminen72.
Edellä esittämäni tasa-arvon käsitteen viitekehyksen mukaisesti hoitotyön
etiikan tutkimuksen tasa-arvon käsitteen teoreettisesta ulottuvuudesta on
erotettavissa olemisen ja distributiivisen tasa-arvon käsitteen näkökulmat.
5.3.1 Lähtökohtana olemisen tasa-arvo
Hoitotyön etiikan tutkimuksessa tasa-arvo on yksi hoitotyön etiikan keskeisistä
elementeistä (Commons & Baldwin 1997, Thorne 1999, Gerrish 2000, Aranda
2005). Sen teoreettisen ulottuvuuden olemisen tasa-arvon lähtökohta perustuu
universaaliin ihmisarvoon eli fundamentaaliseen tasa-arvoon suhteessa
ihmisyyteen (Commons & Baldwin 1997, Thorne 1999, Gerrish 2000, Cortis
2003, Aranda 2005).73 Hoitotyössä olemisen tasa-arvo on keskeisellä sijalla ja se
tulee esille niin oikeudellisissa kuin eettisissäkin lähtökodissa sekä on perustana
esimerkiksi yksilöllisen hoitotyön ideologialle (Wilmot 1998, Gerrish 2000).
Ihmisarvoon liittyvä kantilainen universaalisuuden tulkinta takaa kaikille
moraalisen perusoikeuden tasa-arvoiseen kohteluun, jolloin se mikä on moraalista
yhdelle, on oltava sitä kontekstista ja yksilöstä huolimatta myös muille (Barnitt
ym. 1998). Kantilaisittain tasa-arvo voidaan terveydenhuollossa ymmärtää myös
deontologisena periaatteena, joka tulisi todentua sekä henkilökunnan
keskinäisessä että henkilökunnan ja potilaiden välisissä vuorovaikutussuhteissa.
Kategorisen imperatiivin sisältö ei ole ainoastaan ulkoista tai seurauksia
tavoittelevaa toimintaa (Chiu & Wilson 1996, Barnitt ym. 1998, Lian 2001), vaan
eettisesti merkittävää sen itsensä vuoksi (McCann 1990, Chiu & Wilson 1996,
Barnitt ym. 1998, Bernstein & Funder 2002, Paley 2002).
Hoitotyön etiikan tutkimuksessa olemisen tasa-arvoon liittyvä universaalisuus
on kuitenkin sen ontologisessa mielessä problemaattinen, koska ihmisestä on
vaikea määrittää yhtään ominaisuutta, joka koskisi kaikkia ihmisiä ja olisi siten
universaalisti ja kiistatta jaettavissa (Stanley 1998, DiSilvestro 2005.) Ihmisen
ontologinen absoluuttinen tai edes potentiaalin tasa-arvo ei ole yksiselitteinen,
72

Esimerkiksi Hustedin ja Hustedin (1991) mukaan terveydenhuollon eettiset periaatteet ovat
autonomia, vapaus, yksityisyys, luottamuksellisuus, hyvän tekeminen ja totuudellisuus. Periaatteiksi
on esitetty myös vastuunalaisuutta, asianajamista, luottamuksellisuutta, uskollisuutta ja
totuudenmukaisuutta (McCann 1990, Stanley 1998, Marsee 2000).
73
Tätä samaa keskustelua ilmentää Rawlsin tarkastelu siitä, miten lähtötilanteessa voidaan taata
kaikille perusoikeudet. Hänen mukaansa perusoikeudet on taattava myös niille, joilla kyky omaa itseä
koskevaan päätöksentekoon on vasta potentiaalinen. (Rawls 1988.)
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vaan usko ihmisten olemukselliseen tasa-arvoisuuteen edellyttää vahvat
moraaliset tai uskonnolliset argumentit. Terveydenhuollossa jo tasa-arvon
potentiaalisuus (esimerkiksi sikiöllä, vauvoilla tai pienillä lapsilla) on argumentti,
joka perustelee olemisen tasa-arvoa ja yhtäläisä perusoikeuksia. (DiSilvestro
2005.)
5.3.2 Distributiivisen tasa-arvon rakenteet tasa-arvon varmistajina
Hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvon käsitteen teoreettisen ulottuvuuden
distributiivinen tarkastelu perustuu olemisen tasa-arvon tavoin universaaliin
ihmisarvoon. Sen mukaisesti olemisen tasa-arvo on argumentti distributiivisen
tasa-arvon toteuttamiselle. Distributiivisen tasa-arvon ideaali edellyttää, että
yhdenmukaiset standardit ovat kaikkien ihmisten saatavilla (Thorne 1999, Wasson
2000, Cortis 2003) ja tarkoittaa aristoteelista perinnettä tasa-arvoisten tasaarvoisesta ja eriarvoisten eriarvoisesta kohtelusta (Beauchamp & Childress 1994,
Thorne 1999, Wasson 2000).
Hoitotyön etiikan tutkimuksen distributiivinen tasa-arvo on läheisessä
suhteessa oikeudenmukaisuuteen, joka tähtää juuri eriarvoisuuden eliminointiin
(Stanley 1998, Stark ym. 1999). Oikeudenmukaisuus on länsimaisen
yhteiskunnan tavoin myös terveydenhuollon ja hoitotyön perusta (Davis &
Aroskar 1991, Marsee 2000, Daniels 2001) ja luonteeltaan joko periaate (Lützén
& da Silva 1996) tai hyve (Lützén & da Silva 1996, Tuckett 2000). Sen perustat
ovat sekä eettisissä että laillisissa lähtökohdissa (Stanley 1998).
Terveydenhuollossa jo hoitoon pääseminen perustuu liberalistiseen yksilön
vapautta korostavaan oikeudenmukaisuusteoriaan (Beauchamp & Childress 1994,
Thorne 1999, Marsee 2000). Hoitotyössä se tarkoittaa sitä, että hoitajien aika,
taidot ja resurssit jaetaan mahdollisimman oikeudenmukaisesti potilaiden kesken
(McCann 1990, Husted & Husted 1991, Kelley 1992, Beauchamp & Childress
1994, Kinion ym. 1995, Marsee 2000, Tuckett 2000, Mondragón & Brandon
2001). Oikeudenmukaisuuden ongelma tuleekin esille, kun määritellään
oikeudenmukaisia kohtelun tai jaon kriteereitä (McCann 1990, Daniels 2001).
Oikeudenmukaisuus vaatii, että samanlaisia potilaita tulee kohdella samalla
tavalla. Sukupuoli, sosiaalinen status tai rotu eivät saisi vaikuttaa eettisessä
mielessä siihen, kuinka potilaita hoidetaan. Moraalisesti relevantti peruste olisi
hoidon tarve, mutta se ei ole myöskään riittävä. (McCann 1990.)
Oikeudenmukaisen jaon teoreettisia lähtökohtia ovat utilitarismi, liberaali,
kommunitarinen ja egalitarinen teoria (Beauchamp & Childress 1994).
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Hoitotyön etiikan tutkimuksen distributiivisen tasa-arvon käsitettä voidaan
tarkastella sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti (Gerrish 2000).
Horisontaalinen tarkoittaa tasa-arvon tarkastelua samassa asemassa ja
vertikaalinen hierarkkisesti eri asemassa olevien kesken (Cortis 2003). Näitä eri
tasoja on hoitotyön etiikan tutkimuksessa tarkasteltu mahdollisuuksien,
olosuhteiden ja lopputuloksen tasa-arvon näkökulmista. Mahdollisuuksien tasaarvolla tarkoitetaan tasa-arvoista terveyspalvelujen saatavuutta, kohtelua ja
mahdollisuutta päästä terveydenhuollon palvelujen piiriin yksilöllisistä eroista
huolimatta (Raatikainen 198974, Thorne 1999, Lian 2001, Shields ym. 2002,
Cortis 2003). Tästä näkökulmasta tasa-arvoinen kohtelu on osoitus
oikeudenmukaisuudesta (Raatikainen 1989, Lian 2001, Shields 2002 ym.).
Mahdollisuuksien tasa-arvo merkitsee silloin samanlaista hoitoa kaikille (Aranda
2004) ja kohtelun tasa-arvoisuutta, jossa yhteiskunnalliselta taholta varmistetaan,
että yksilöitä ja ryhmiä kohdellaan tasa-arvoisesti ilman alistusta ja
diskriminointia (Gerrish 2000). Mahdollisuuksien tasa-arvo luo tasa-arvoisen
pohjan, jonka jälkeen jokaisen menestyminen on kiinni yksilöllisistä taidoista ja
niiden harjoittamisesta (Turner 1986). Mahdollisuuksien tasa-arvo on keskeinen
hoitotyön etiikan tasa-arvon käsitys (Gerrish 2000, Aranda 2004). Se edustaa tasaarvon liberaalia käsitystä ja perustuu tasa-arvoon (engl. equity) ja reiluuteen (engl.
fairness). Tältä pohjalta voidaan tuottaa holistista, sensitiivistä ja vastavuoroista
hoitoa sekä edistää potilaan omien valintojen toteutumista, autonomiaa ja
voimaantumista.
Lisäksi
se
sopii
yhteen
hoitotyöhön
liitettyjen
puolueettomuuden, neutraalisuuden ja oletetun objektiivisuuden ideaalien kanssa.
(Aranda 2004.)
Olosuhteiden (tai tilanteen engl. condition) tasa-arvo tai tasa-arvon radikaali
tulkinta (Aranda 2004) tarkoittaa tasa-arvoa erilaisten sosiaalisten ryhmien
välisissä lähtökohdissa (Gerrish 2000, Cortis 2003). Tällöin on huomioitava
eriarvoistavat valtasuhteet ja sen seuraukset (Thompson 2003, Anderson ym.
2003, Aranda 2004). Olosuhteiden tasa-arvo on lähellä mahdollisuuksien tasaarvoa: olosuhteiden tasa-arvolla pyritään kompensoimaan eriarvoisia lähtökohtia,
jotta jokaisella olisi mahdollisuuksien tasa-arvon näkökulmasta mahdollisuus
parempaan. Olosuhteiden tasa-arvon näkökulmasta on erityisen kiinnostavaa,
74

Raatikaisen mukaan hoitotyössä ovat keskeisiä ihmisen hyvinvointiin yhteydessä olevat vapaus,
veljeys ja tasa-arvo. Vapauden kunnioitus on ehto persoonalliselle kasvulle ja kehitykselle, veljeys
sosiaaliselle osallistumiselle ja tasa-arvo fyysisten tarpeiden kohtaamiselle. Nämä arvot ovat siten
suhteessa fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin, ja niiden olemassaolo on tasa-arvoista.
(Raatikainen 1989.)
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kuinka oikeudenmukaisesti haavoittuvat potilasryhmät huomioidaan. Se ei
tarkoita ainoastaan potilaan integriteetin tai arvon kunnioitusta tai reiluutta hoidon
jakamisessa, vaan ennemminkin potilaiden yksilöllisten tarpeiden tunnistavaa ja
huomioivaa hyvän tekemistä. Näin toimiminen vaatii hoitajalta rohkeutta75.
(Pellegrino & Thomasma 1993, Lützén & da Silva 1996.)
Lopputuloksen tasa-arvon tarkoituksena on lainsäädännöllisesti ja muilla
poliittisilla toiminnoilla saavuttaa tasa-arvoiset tulokset huolimatta erilaisista
lähtökohdista ja luonnollisista kyvyistä. Tästä näkökulmasta pyritään
varmistamaan, että kaikilla on samat sosiaaliset, taloudelliset ja poliittiset
mahdollisuudet, eriarvoisuutta oikaistaan kompensoivilla toiminnoilla ja että
kaikille yhteiskunnan osa-alueille on luotu kollektiivisesti tasa-arvoinen
lopputulos (Gerrish 2000, Cortis 2003). Tähän liittyy kiinteästi monen
terveydenhuoltojärjestelmän taustalla oleva utilitaristisen etiikan lähtökohta
(McCann 1990, Chiu & Wilson 1996), joka auttaa kiinnittämään huomion
toiminnan seurauksiin (McCann 1990, Jackson 1994, Barnitt ym. 1998) ja
perustella lopputulos oikeuttamaan toiminta (Chiu & Wilson 1996, Barnitt ym.
1998). Tämän mukaan ollaan kiinnostuneita juuri enemmistön hyvästä ja toiminta
on siis oikein, jos se tuottaa mahdollisimman paljon onnellisuutta
mahdollisimman suurelle joukolle. Lopputulos on metodia tärkeämpi, jolloin
hoitajan ja hänen toimintansa arvo on siis myös sidoksissa tähän tavoitteeseen.
(Chiu & Wilson 1996.)
5.4

Tasa-arvon toiminnallinen ulottuvuus – rajapinnat koskettavat

Hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvon käsitteen toiminnallinen ulottuvuus tuo
näkökulmia tasa-arvoon, joka ilmenee kohtaamisessa. Se haastaa myös
tarkastelemaan koko tasa-arvon käsitettä uudelleen. Kohtaamisen tasa-arvoon
liittyy läheisesti tasa-arvon käsitteen toiminnalliseen ulottuvuuden rajapinnat.
Niillä tarkoitan teemoja, jotka ovat tiiviisti sidoksissa ja sivuavat hoitotyön
etiikan tutkimuksen tasa-arvon käsitettä. Näitä ovat kysymykset kontekstista,
erosta, vallasta ja huolenpidosta. Nämä kysymykset tuovat esille hoitotyön etiikan
tutkimuksen toiminnassa ilmenevän tasa-arvon käsitteen monimuotoisuuden.
Keskeistä on myös distributiiviseen tasa-arvoon perustuvien rakenteellisten

75

Tässä yhteydessä Lanara (1996) on puhunut hoitotyön heroismista. Hänen mukaan sellainen henkilö
on rohkea, joka on kyvykäs vapaaseen ajatteluun, sitoutuu vastuulliseen toimintaan ja hoitaa ne
seurauksista huolimatta.
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näkökulmien testaaminen hoitotyössä. Vaikka tasa-arvon käsite on sen
toiminnallisessa ulottuvuudessa havaittu kompleksiseksi eikä sitä ole pystytty
saavuttamaan esimerkiksi naisten tekemän hoitotyön arvostuksen (Babich 196876,
White 197877, Lahtinen 2004) tai eri väestöryhmien tasa-arvoisen kokemuksen
osalta (Townsend & Davidson 1982, Taavela 1999, Iley & Nazroo 2001, Cortis
2003), on nähty arvokkaana jo tavoitella sitä. Toisaalta nykyinen tasa-arvon
ihanne on ollut tavoittelemisen arvoinen myös siitä syystä, että sille ei ole ollut
tarjolla kilpailevaa vaihtoehtoa (Thorne 1999).
Hoitotyön etiikan tarkastelussa käytetyt eri etiikan teoriat toivat esille erilaiset
yksilöiden ja ryhmien kohteluun velvoittavat normit ja näkökulmat. Näitä olivat
Aristoteleen hyve-etiikka, Millin utilitarismi, Kantin velvollisuusetiikka, periaateetiikka ja feministisestä moraalifilosofiasta Gilliganin ja Noddingsin näkökulmat.
Tarkastelen näitä seuraavassa integroituna tasa-arvon käsitteen toiminnallisen
ulottuvuuden ilmenemisessä.
5.4.1 Distributiivisen tasa-arvon rakenteiden yhteensopimattomuus
Hoitotyön
etiikan
tutkimuksen
tasa-arvon
teoreettisen
ulottuvuuden
distributiivinen tasa-arvon näkökulma on keskeinen. Tasa-arvon toiminnallisen
ulottuvuuden näkökulmasta olemisen tasa-arvo sekä distributiivisen tasa-arvon
käsitteen mahdollisuuksien, olosuhteiden ja lopputuloksen tasa-arvoissa on
ongelmansa, ja usein ne ovat jopa keskinäisesti yhteen sovittamattomia (Gerrish
2000, Aranda 2004). Olemisen tasa-arvo suhteessa mahdollisuuksien tasa-arvoon
on koetuksella erityisesti yksilöllisen hoitotyön ideaalissa. Jos kaikille potilaille
tulee tarjota samanlaiset palvelut ja hoito riippumatta esimerkiksi heidän etnisestä
taustastansa (mahdollisuuksien tasa-arvo), jätetään silloin huomioimatta

76

Babichin (1968) esittämät huolet ammattiryhmien välisestä tasa-arvosta ovat osin edelleen
ajankohtaisia. Hän vertaa terveydenhuoltojärjestelmää patriarkaaliseen perheeseen, jossa lääkärillä on
isän, hoitajalla äidin ja potilaalla lapsen rooli. Tämän roolimallin mukaisesti lääkärillä on (edelleen)
ensisijainen päätöksentekovalta, hoitaja toimii auktoriteetittomana päätösten toteuttajana ja potilaan
osaksi jää olla toiminnan kohde ja vastaanottaja.
77
White (1978) on puolestaan jo aikanaan kiinnittänyt huomion hoitotyöhön juuri naisten tekemänä
työnä. Hoitotyö naisten tekemänä työnä juontaa patriarkaalisesta naisten historiallisesta alistamisesta
ja diskriminoinnista. Hyvän hoitajan ominaisuudet ovat olleet feminiinisiksi määriteltyjä piirteitä,
kuten huolenpitoa, hellyyttä, myötätuntoa ja intuitiivista kykyä suhteutua toisiin. Yhä edelleen on
tunnistettavissa se, miten hoitajina naiset kohtaavat kaiken saman diskriminoinnin kuin muutenkin
naiset yhteiskunnassa. Kuten White (1978) on jo huomauttanut, hoitajina naiset ovat oikeastaan
yhteiskunnassa kaksoisalisteisessa asemassa: he eivät toimi ainoastaan naisina miehisessä
yhteiskunnassa vaan naisina miehisessä terveydenhuoltojärjestelmässä.

114

yksilölliset erot. Kun hoitotyöntekijät pyrkivät tasa-arvoon kohtelemalla kaikkia
samalla tavalla, ei voida enää puhua yksilöllisestä hoitotyöstä. Hoitotyössä
olemisen tasa-arvon keskeisyys on tapahtunut osin muiden tasa-arvon alueiden
kustannuksella (Gerrish 2000). Tarkastelussa on keskitytty itsestään selvyytenä
tunnistamaan ja tunnustamaan olemisen tasa-arvo, vaikka sen lähempi tarkastelu
olisi osoittanut sen kapea-alaisuuden ja puutteellisuuden.
Vaikka hoitotyön ideaalina onkin mahdollisuuksien tasa-arvon liberaali
puolueettomuus78, se ei hoitotyöntekijöiden mukaan kuitenkaan vastaa
käytännöllisen hoitotyön vaatimuksia ja tilanteita. Puolueellisuus ilmenee
esimerkiksi potilaiden tarpeiden arvioinnissa, potilaan kokonaisvaltaisessa
huolenpidossa ja empatiassa. Mahdollisuuksien tasa-arvon mukainen käsitys
jokaiselle kuuluvasta samanlaisesta hoidosta on ristiriidassa sen käsityksen
kanssa, että esimerkiksi monikulttuurisuuden yhteydessä erilaisille valtavirrasta
poikkeaville väestöryhmille tulisi tuottaa erilaisia palveluja. (Aranda 2004.)
Esimerkiksi juuri kulttuurisiin erilaisuuksiin, arvoihin ja uskomuksiin mukautetut
palvelut tuottavat käyttäjien näkökulmasta parasta mahdollista hoitoa (Josipovic
2000, Leininger 2002, Aranda 2004). Mahdollisuuksien ja olosuhteiden tasa-arvo
tuottavat
puolestaan
eriarvoisuutta
hoidon
tuloksissa.
Liberaalissa
mahdollisuuksien tasa-arvon tulkinnassa voidaan myös hyväksyä tilanne, jossa
tulos on eriarvoinen. Eriarvoinen tilanne on tosin sallittu ainoastaan tilanteissa,
joissa se on moraalisesti oikein. (Wasson 2000.)
Thornen (1999) mukaan hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvon ja siihen
liittyvien lähikäsitteiden kapea individualistinen tulkinta ja yksipuoliset
teoreettiset lähtökohdat ovat aiheuttaneet sen, että hoitotyön etiikan tasa-arvon
käsite on jäänyt pinnalliseksi ja kliseiseksi. Hoitotyön etiikan tasa-arvon
käsitteessä on jäänyt huomioimatta, että eriarvoisen suhteen ei välttämättä tarvitse
olla negatiivinen ja alistava. Jotta kapea tulkinta ja positiivinen erilaisuus
voitaisiin osoittaa, tarvitaan enemmän tietoa tasa-arvosta, jotta nämä voitaisiin
tunnistaa myös hoitotyössä. (Cortis 2003, Aranda 2004.)

78

Liberaalit mahdollisuuksien tasa-arvon ja olosuhteiden tasa-arvon tulkinnat ovat olleet
perustavanlaatuisesti keskeisiä kehitettäessä kansalaisoikeuksia, joissa modernissa hyvinvoinnissa
kykyjen ja taitojen kehittäminen universaalin koulutusjärjestelmän kautta on ollut tärkeää. Nämä tasaarvon muodot on kirjattu poliittisiin ohjelmiin, ja tuloksen tasa-arvo on puolestaan ollut osa
sosiaalipolitiikkaa. (Turner 1986.)
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5.4.2 Konteksti – erilaisuuden moninaisuus
Tarkasteltaessa hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvon käsitteen toiminnallista
ulottuvuutta, keskeinen kysymys liittyy kontekstiin (Parker 1990, Taylor 1993,
Bowden 1995, Lützén 1997, Thorne 1999, Lahtinen 2004 ym.). Hoitotyössä
konteksti todentuu jokaisessa yksilöiden, yksilöiden ja ryhmien tai ryhmien
välisissä kohtaamisissa (Bowden 1995), koska niihin sisältyvät erilaiset yksilöä ja
ryhmää määrittävät historialliset, sosiaaliset, taloudelliset, sukupuoliset,
uskonnolliset, etniset ja ikää määrittävät tekijät. Vaikka näiden huomioiminen
vaikeuttaakin sekä tasa-arvon käsitteen määrittämistä että sen toiminnallista
toteutumista ja toteuttamista, on toiminnallisen tasa-arvon edellytys huomioida ne
(Bowden 1995, Lützén 1997, Thorne 1999). Tasa-arvon toteutumista tukeekin
kontekstisensitiivisyys, jossa pyritään kunnioittamaan ja huomioimaan yksilön tai
ryhmän persoonallisia ja sosiaalisia terveyttä, sairautta tai terveyden edistämistä
koskevia arvoja. Kontekstin huomioiminen korostuu erityisesti esimerkiksi
monikulttuurisuuskysymyksissä, joissa länsimaiset hoitotyön individuaalisuutta
korostavat periaatteet voivat osoittautua kyseenalaisiksi: länsimaiseen
demokratiaan perustuvat käsitteet voivat olla vieraita kulttuureissa, joissa
demokratia ei ole ollut yhteiskunnallisesti keskeinen periaate. (Lützén 1997.)
Tasa-arvon näkökulmasta on keskeistä myös kontekstuaalisuuden esiin tuoma
narratiivisuus (Parker 1990, Taylor 1993). Narratiivisessa lähestymistavassa on
keskeistä elämän kertomuksellisuus (Taylor 1993, Bowman 1995). Sen mukaan
on eettisesti keskeistä ja merkittävää, etteivät niin hoitajat kuin potilaatkaan elä ja
ole vain siinä hetkessä, vaan ovat osa oman (ja toisten) elämän kertomusta.
Potilaiden kertomukset luovat kontekstin hoidolle ja kohtaamiselle.
Narratiivisuudessa on olennaista myös se, että hoitaja joutuu reflektoimaan omaa
kertomuksellisuuttaan ja siihen sisältyvää eettistä ajatteluaan. (Parker 1990,
Lahtinen ym. 2004.)
Hoitotyön etiikan tutkimuksen näkökulmasta tasa-arvon käsitteen
toiminnallisen ulottuvuuden liittyviä kontekstuaalisia ja narratiivisia kysymyksiä
ovat erilaisuus, yksilön asema ja siihen liittyvät kysymykset autonomiasta ja
vallasta sekä ammatillinen huolenpito ja hyvän tekeminen. Erilaisuutta voidaan
tarkastella eron, arvokkaan eron ja aristoteelisen ammatillisen hyveen kautta.
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Yksilöiden erilaisuus
Kontekstuaalisuus ja narratiivisuus tuovat esille kysymyksen eroista ja
erilaisuudesta. Edistettäessä hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvon käsitettä
onkin ratkaisevaa miten ja millaisina ero, erilaisuus (engl. difference) ja
moninaisuus (engl. diversity) huomioidaan (Cortis 2003). Sen vuoksi tasa-arvoa
tarkasteltaessa on ensisijaista määrittää mitä erolla tarkoitetaan (Gerrish 2000,
Forbes 2002, Cortis 2003, Aranda 2004). Hoitotyön etiikan tutkimuksessa ero on
tyypillisesti rinnastettu ainoastaan etnisyyteen tai luokkaan, ja siten on vahvistettu
muiden erojen staattisuutta, toiseutta ja näkymättömyyttä. Keskeistä olisi
kuitenkin huomioida ja ymmärtää myös erojen muut osa-alueet ja niiden merkitys
ja vaikutus. (Polaschek 1998, Leininger 2002, Anderson ym. 2003, Cortis 2003,
Aranda 2004.) Hoitotyössä ei myöskään riitä, että erot huomataan tai niihin
suhtaudutaan sensitiivisesti, vaan erilaisuus on myös turvattava (Polaschek 1998).
Esimerkiksi distributiivisen mahdollisuuksien tasa-arvon mukainen kaikkien
potilaiden hoitaminen samalla tavalla ei tue erojen sensitiivistä huomiointia vaan
vahvistaa piittaamattomuutta niiden merkityksestä ja vaikutuksesta (Gerrish 2000,
Forbes 2002, Cortis 2003). Samoin distributiivisessa olosuhteiden tasa-arvossa ei
kyetä riittävästi huomioimaan eron merkityksellisyyttä (Mason 2002, Aranda
2004), eikä esimerkiksi utilitaristinen näkökulma ole kiinnostunut yksilöiden ja
ryhmien välisistä eroista (Jackson 1994).
Hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvon eroon liittyvä kysymys koskee
myös feministisen huolenpitoetiikan esille tuomaa sukupuolta. Koska hoitotyön
tekijä on ollut perinteisesti nainen (Bowden 1995, Pinch 1996, DeMarco 1998) ja
naisten eettiseksi orientaatioksi on tyypillisesti oletettu huolenpitoetiikka
(DeMarco 1998), tulisi myös sukupuolikysymys ottaa hoitotyössä todesta.
Sukupuolen merkitys voi näkyä etiikassa ja niiden teoreettisissa lähtökohdissa
joko implisiittisesti, eksplisiittisesti tai eettisen toiminnan sukupuolittumisen
kautta (Hanford 1993, Bowman 1995, Gallagher 1995, Lützén 1997). Tasa-arvon
näkökulmasta olisikin olennaista, että sen toiminnallisen ulottuvuuden
tarkastelussa huomioitaisiin niitä näkökulmia ja käsitteitä, joissa oltaisiin
kiinnostuneita sellaisista naiseen liitetyistä elämänalueista kuten hoito ja
huolenpito (Parker 1990, Bowman 1995, Gallagher 1995, Peter & Morgan 2001,
Simpson 2002).
Hoitotyön etiikan tutkimuksessa eron käsitettä voidaan tarkastella Walkerin
(1994) määrittelemän arvokkaan eron (engl. valuing difference) käsitteen kautta
(Cortis 2003). Käsite on osa hänen erilaisuuden johtamisen (engl. managing
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diversity) mallia. Tässä mallissa Walker lähtee oletuksesta, että vaikka ihmisten
välisen erilaisuuden usein ajatellaan olevan ensisijassa rikkaus, todellisuudessa
kuitenkin erilaisuus luo konflikteja. Toisekseen ihmiset usein pyrkivät olemaan
samanlaisia kuin muut, mutta silti uskovat, että heidän eroavaisuutensa tekevät
heistä erityisen. Siten ihmisten johtaminen vaatii mahdollisimman tehokkaita
keinoja auttaa ihmisiä käsittelemään heidän erilaisuuttansa. Walkerin erilaisuuden
johtamisen mallissa79 erilaisuus ymmärretään itsessään arvokkaaksi ja myös
merkitykselliseksi tekijäksi oppia toisten erilaisuudesta ja siten luoda
voimaannuttava työyhteisö, jossa toimitaan tasa-arvoisesti, toisista riippuvaisina
ja synergisesti. Tässä mallissa pyritään tunnistamaan omat oletukset ja
uskomukset erilaisten yksilöllisten, kulttuuristen, maantieteellisten ja
organisatoristen erojen suhteen. Malli on myös persoonallisen kasvun ja
kehityksen lähestymistapa, ja sillä voidaan myös parantaa organisaation
tuottavuutta.
Malliin sisältyvä arvokkaan eron käsite perustuu moninaisuuden ja
erilaisuuden positiiviselle tulkinnalle (Cortis 2003) ja erojen arvottomuuden
oletukseen. Walkerin (1994) mukaan se, että erot kielletään arvottomuuden
kautta, tukee oletusta ihmisten välisestä homogeenisuudesta, sekä johtaa
vaaralliseen potentiaaliin erilaisuuden epätoivottavuudesta. Jos ihmiset kokevat
erilaisuuden olevan erityisyyttä, myös arvokkuuden kokeminen lisääntyy. Cortisin
(2003) mukaan Walkerin malli auttaa tunnistamaan taustalla olevat eroja koskevat
oletukset. Se myös konkretisoi aikaisempia tasa-arvon lähestymistapoja
paremmin erojen merkityksen ja välttämättömyyden.
Ammatilliset hyveet eron näkökulmasta
Hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvon käsitteen toinen perspektiivi eron
tarkasteluun on Aristoteleeseen perustuvat ammatilliset hyveet. Näiden kautta
voidaan tuoda esille hoitotyöntekijöiden ja potilaiden eroa ja eron merkitystä.
Koska Aristoteleen hyve-etiikassa keskitytään moraalisen toiminnan tai tuloksen
sijaan moraaliseen toimijaan80, sen luonteeseen ja käyttäytymiseen, soveltuu se

79
Walker (1994) on määrittänyt viisi erilaisuuden johtamisen askelta. Näitä ovat eron stereotyyppisten
oletusten paljastaminen, oletuksissa olevien erojen kuuleminen ja tunnistaminen, erilaisten ihmisten
välisen autenttisen suhteen rakentaminen, henkilökohtaisen voimaantumisen ja ryhmän
voimaantumisen tukeminen.
80
Moraalisella toimijalla tarkoitan tässä kaikkia terveydenhuollon eettisen kohtaamisen osapuolia eli
eri ammattiryhmiä, potilaita, asiakkaita ja omaisia.
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erityisen hyvin hoitotyön etiikan tarkasteluun (Brody 1988, Salsberry 1992,
Lützén & da Silva 1996, Cameron 1996a, Benner 1997, Allmark 1998, Smith &
Godfrey 2002, Gastmans 2002, Butts & Rich 2004, Houpten & Hendrikx 2003,
Arries 2005, Begley 2005). Kun keskitytään toimijaan, tuo se väistämättä esille
kohtaamisen ja siinä tarvittavat hyveet (Benner 1997) sekä kysymyksen tasaarvosta. Myös Aristoteleen käsitys hyvän tavoittelusta sopii hoitotyön etiikan
tarkasteluun, koska hyveellinen ihminen tukee myös muita saavuttamaan hyvän
elämän. Hoitotyössä hyveitä voidaankin tarkastella paitsi työntekijöiden
ominaisuutena, joka toimii erona suhteessa potilaisiin, myös potilaita tukevana
toimintana. (Lützén & da Silva 1996, Allmark 1998.)
Hoitotyössä kysymys aristoteelisista hyveistä on kiinnostava niiden
teleologisen luonteen vuoksi (Scott 1995). Hyveissä ollaan kiinnostuneita
intentioista, dispositioista ja motiiveista, jotka jokaisella toimijalla on
määrittämässä toimintansa tarkoitusta. Tarkoitus puolestaan määrittää sen,
millaiset piirteet toimijalla ovat hyveitä (Smith & Godfrey 2002, Arries 2005) ja
millaisia ne ovat (Armstrong 2006). Teleologisen hyve-etiikan lähtökohdassa
ihminen haluaa tehdä hyvää, tulla hyväksi ja toimia hyvin. (Smith & Godfrey
2002, Arries 2005.) Jokaisen elämä on silloin yksilöllinen, yhtä arvokas ja
kunnioitettava. Tämä heijastuu kaikissa kohtaamisissa ja on myös peruste
potilaiden tasa-arvoiselle kohtelulle. (Salsberry 1992.)
Aristoteleeseen perustuva käsitys ammatillisista hyveistä auttaa kirkastamaan
sekä hoitotyön hyvää että vahvistamaan ja yhtenäistämään siihen sisältyviä
professiota (Brody 1988, Scott 1995, Lützén & da Silva 1996, Begley 2005,
Armstrong 2006). Sen ammatillisten hyveiden lähtökohta on ajatus
lajityypillisistä hyveistä, joissa keskitytään toimijaan ja erityisesti
hoitotyöntekijään: millaiset piirteet ovat hoitotyöntekijälle ominaisia ja siten
hyveitä, jotka erottavat hänet muista toimijoista81. Tämä erojen ja samuuksien
tarkastelu soveltuu sekä eri ammattiryhmien hyveellisyyteen (Scott 1995, Lützén
& da Silva 1996) että ammattilaisten ja potilaiden väliseen tarkasteluun (Lützén
& da Silva 1996). Koska hyvä on Aristoteleen mukaan lajityypillistä, se ohjaa
tarkastelemaan asioiden essentiaalisia luonteita ja keskittymään yksilöiden ja
ryhmien olennaisiin samuuksiin ja eroihin, joiden tunnistaminen on erityisen
tärkeää eettisessä päätöksenteossa (Scott 1995).

81

Hyveiden ja hyvän elämän lähtökohtana on moraalisen hyvyyden saavuttaminen täydellistymällä
ennemmin kuin muuttamalla itsensä. Silloin toimijan sisäinen tila on vähintään yhtä tärkeä kuin
toiminta. (Scott 1995.)
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Hoitotyöntekijöiden
ammatillisia
hyveitä
voidaan
tarkastella
intellektuaalisten ja moraalisten hyveiden sekä ammatillisten ja henkilökohtaisten
hyveiden kautta. Lützénin ja da Silvan (1996) mukaan hoitotyön etiikan
tarkastelussa on merkittävää jaotella intellektuaaliset (teoreettinen ja
käytännöllinen tieto) ja moraaliset hyveet. Näiden kautta voidaan osoittaa eettisen
päätöksenteon monitasoisuus ja vaatimukset. Ilman intellektuaalisten ja
moraalisten hyveiden määrittelyä eettinen päätöksenteko on sokeaa, koska emme
voi tietää, mikä johdattaa omaan ja muiden onnelliseen elämään. Moraaliset
hyveet ovat siten tärkeitä motivoivia tekijöitä, kun päätetään, mikä toiminta on
parasta tiettyyn tilanteeseen. Jos hoitotyö määritellään moraaliseksi toiminnaksi,
siitä seuraa, että moraalinen tavoite on välttämätön. Näin hyve-etiikka tarjoaa
tärkeän näkökulman hoitotyön eettiseen viitekehykseen. Se huomioi moraalisen
toimijan ja motivaation noudattaa sekä seurata annettuja moraalisia ohjeita ja
velvollisuuksia tietyssä tilanteessa. Hyveet voivat auttaa hoitajaa valitsemaan
oikein silloin kun moraalisten sääntöjen ja periaatteiden välillä on ristiriitaa.
(Cameron 1996a, Lützén & da Silva 1996.)
Hoitaja tarvitsee työssään sekä persoonallisia että ammatillisia hyveitä
(Brody 1988, Smith & Godfrey 2002). Persoonalliset hyveet mahdollistavat ja
luovat asenteen hoitotyöhön (Brody 1988, Smith & Godfrey 2002, Houpten &
Hendrikx 2003). Esimerkiksi Nightingalen aikaan ammatillisia hyveitä olivat
kuuliaisuus, täsmällisyys ja tarkkaavaisuus (Sellman 1997). Ammatilliset hyveet
liittyvät tietoperustaan, kriittiseen ajatteluun, teknisiin potilaan hoitotaitoihin,
ihmiskäsitykseen ja arvoihin (Smith & Godfrey 2002). Ne ovat kykyä kuunnella
potilasta siten, että eettiset kysymykset tulevat tunnistettua ja huomioitua sekä
taitoa tukea potilasta eettisessä päätöksenteossa (Cameron 1996b). Brodyn (1988)
ja Salsberryn (1992) mukaan hoitotyön fundamentaalisin hyve on huolenpito.
Huolenpidosta seuraa hyveenä ensinnäkin käytännön moraalisuus, toisekseen se
ilmentää toimijansa persoonallista luonnetta ja kolmanneksi se kuvastaa hoitajan
sitoutumista rooliinsa. Hyveenä sen saavuttaminen vaatii ihmiseltä tietynlaisia
hyveitä ja ne piirteet ovat arvioitavissa. (Salsberry 1992.) Hyveet näkyvät siten
siinä, kuinka asiat tunnistetaan ja havaitaan sekä asenteessa kuin toiminnassakin
(Houpten & Hendrikx 2003). Tästä näkökulmasta tarkasteltuna sekä
henkilökohtaiset että ammatilliset piirteet ovat kiinnostavia. Näihin luokkiin
asetetaan erilaisia luonteenpiirteitä (esimerkiksi huomaavaisuus) ja lisäksi tätä
määrittää esimerkiksi tieto: hoitajalla on oltava tietoa enemmän kuin potilaalla,
jotta hän voisi auttaa tätä. Tämän mukaan tarvitaan kahdenlaista tietoa. Toinen on
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professionaalista tietoa ammatillisista asioista, toinen situationaalista tietoa
potilaan erityisestä asemasta. (Smith & Godfrey 2002.)
Aristoteelinen ajatus oman tietämisen tiedostamisesta luo jäsennetyn ja itse
valitun pohjan hoitotyön eettiselle toiminnalle (Scott 1995, Whelton 2002a,
2002b). Hyveet ovat hoitotyön etiikassa jokseenkin laiminlyöty osa-alue (Sellman
1997, Arries 2005), vaikka niillä onkin Florence Nightingaleen ulottuva
itseoikeutettu historiansa (Sellman 1997, Smith & Godfrey 2002). Nightingalen
aristoteelishenkinen hyve-käsitys on luonut kahdenlaista pohjaa hoitotyölle.
Yhtäältä hänen määrittelemänsä hyveet ovat luoneet hoitotyön keskeisintä
olemusta kokoavan sisällön, mutta toisaalta ne ovat olleet kasvualusta myös
hoitotyön alisteiselle suhteelle lääkintätyöhön. (Sellman 1997.) Lützénin ja da
Silvan (1996) mukaan on myös ongelmallista assosioida hyveet ja kutsumus
yhteen, sillä hyveiden ja kutsumuksen yhteen kietoutumisesta on johtanut
hoitotyöntekijöiden alistuvaan tai itsensä unohtavaan velvollisuuteen. Tasa-arvo
heijastuu hyve-etiikan teoreettisissa tutkimuksissa sen konkreettisuuden sekä
teleologisen moraalisen toimijan ja toimijoiden välisten erojen kautta.
Hoitotyön etiikan käytäntöä, teoriaa ja näiden välistä yhteyttä voidaan
tarkastella rikastuttavasti (Begley 2005, Armstrong 2006) tai jopa
hedelmällisemmin (Scott 1995) ja konkreettisemmin hyve-etiikan kuin
utilitarismin tai velvollisuusetiikan kautta (Salsberry 1992, Gastmans 2002, Arries
2005, Begley 2005). Yhtäältä hoitotyössä toimivan on noudatettava tiettyjä
sääntöjä ja periaatteita, mutta samalla kyettävä huomioimaan yksittäinen ihminen
erityisessä kontekstissaan. Aristoteleen mukaan säännöt ja ohjeet ovat keskeisiä
moraalisessa päätöksenteossa (Salsberry 1992, Scott 1995) ja eettisten
periaatteiden noudattaminen edellyttää hyveitä, sillä säännöt ja periaatteet eivät
yksistään motivoi hoitajaa hyveelliseen toimintaan (Lützén & da Silva 1996).
Tilanteiden ja ihmisten erityisyyden vuoksi nekään eivät voi taata eettisesti oikeaa
lopputulosta, ja tämä korostuu erityisesti hoitotyössä (Salsberry 1992, Scott
1995). Aristoteelinen hyveiden käytännöllinen hyvien tekojen tekeminen
konkretisoi myös hoitotyön etiikan praktisuuden (Smith & Godfrey 2002, Butts &
Rich 2004). Hoitotyöntekijät ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa sekä potilaisiin,
toisiin hoitajiin ja että muihin ammattiryhmiin. Ihmiset tarvitsevat hyveitä
keskinäisessä toiminnassaan, kommunikaatiossa ja koko inhimillisessä
yhteiskunnassa. (Salsberry 1992, Scott 1995.) Tieto hyveistä auttaa siten hoitajia
ja muita terveydenhuollon henkilöitä kohtaamaan velvoitteensa sekä selvittämään
ja ratkaisemaan kohtaamiaan eettisiä kysymyksiä ja ongelmia. (Brody 1988, Scott
1995, Cameron 1996a, Allmark 1998.)
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Aristoteleen hyve-etiikan teleologisuuteen liittyvä ajatus hyveiden
oppimisesta on myös keskeinen sekä hoitotyön toiminnassa että opettamisessa
(Brody 1988, Salsberry 1992, Scott 1995, Lützén & da Silva 1996, Sellman
1997). Terveydenhuollon toiminnassa hoitotyöntekijät voivat tukea potilaita
näkemään ja tunnistamaan oman teloksensa ja oman toimintansa seuraukset. Siten
hyveellinen hoitaja ei siis vain kannusta, neuvo ja opasta, vaan on vielä itsekin
roolimallina. (Cameron 1996b.) Eettisesti sensitiivisenä roolimallina oleminen ja
hyveiden oppimisen perinne rakentuu jo Nightingalen ajatukseen (Scott 1995,
Sellman 1997). Hyveiden oppiminen ja opettaminen on mahdollisuus kehittyä
ammattiin sekä tukea ja suunnata hoitajien ja opiskelijoiden kasvua
johdonmukaisesti ja tavoitteellisesti. Sen kautta voidaan terävöittää ammatin
hyvää ja professiota (Scott 1995) ja tunnistaa toiminnan perusteet, päämäärä ja
tarkoitus. Hyve-etiikan näkökulmasta onkin olennaista tietää nämä, jotta voidaan
arvioida käyttäytymisen moraalisuutta. (Brody 1988.) Aristoteleen hyve-etiikan
perusajatuksen mukaisesti terveydenhuollossa ei olla kiinnostuneita hyveistä ja
niiden opettamisesta siksi, että tiedettäisiin hyveistä, vaan jotta tultaisiin hyviksi
(Scott 1995, Allmark 1998).
5.4.3 Tasa-arvo – vallan monet näkökulmat
Hoitotyön etiikan tutkimuksen toiminnallisen ulottuvuuden kautta voidaan
tarkastella myös yksilöä ja yksilön suhdetta valtaan. Valtaan ja tasa-arvoon
liittyvät kysymykset sivuavat autonomiaa ja erilaisia hoitotyössä ilmeneviä
tilanteita, joissa valta on epätasaista.
Autonomia – tasa-arvon vaatimus ja tavoite
Keskeinen hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvoa ja siihen liittyvää valtaa
toiminnallisessa ulottuvuudessa koskettava käsite on autonomia eli
itsemääräämisoikeus (engl. autonomy, kr. autos eli self ja nomos eli rule,
governance tai law, Beauchamp & Childress 1994, Breeze 1998, Stanley 1998,
Tuckett 2000). Käsite tarkoittaa kapasiteettia ajatella, tehdä päätöksiä ja toimia
riippumattomasti ja vapaaehtoisesti (Kelley 1992, Beauchamp & Childress 1994,
Breeze 1998, Marsee 2000). Se on jokaisen ihmisen perusoikeutta määrätä omasta
elämästään (McCann 1990, Beauchamp & Childress 1994, Mondragón &
Brandon 2001, Kennedy 2004). Hoitotyössä autonomia on henkilön itsenäistä
oikeutta puolustaa ja tuoda esille yksilölliset valintansa (Schmidt Kashka &
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Keyser 1995, Kennedy 2004), ja autonomiaan perustuen ihmisellä on oikeus
toimia riippumattomasti omien arvojen, halujen ja periaatteiden pohjalta (Husted
& Husted 1991, Beauchamp & Childress 1994, Kinion ym. 1995, Tuckett 2000)
sillä ennakkoehdolla, että se ei kuitenkaan aiheuta vahinkoa toisille (Marsee
2000). Autonomian ennakkoehtona on Kantin muotoilema rationaalisuus
(Beauchamp & Childress 1994) ja tähän perustuva eettinen kompetenssi.
Autonomiaa ei voi muuttaa mitkään muut tekijät kuin kompetenssin muutokset.
(Mondragón & Brandon 2001.) Kompetenttiin autonomiaan kuuluu myös toisen
autonomisen henkilön päätöksentekokapasiteetin kunnioitus (Beauchamp &
Childress 1994, Stanley 1998, Tuckett 2000). Autonomian erilaisia määritelmiä
yhdistää kuitenkin siihen liittyvät kaksi essentiaalista tekijää. Näitä ovat vapaus ja
toimijuus. Vapaus merkitsee riippumattomuutta kontrolloivista vaikutuksista sekä
toimijuus (engl. agency), kyky intentionaaliseen ja tiedostettuun toimintaan.
(Beauchamp & Childress 1994.)
Hoitotyössä keskeinen autonomian argumentti tulee Kantin kategorisen
imperatiivin perusedellytyksenä olevasta autonomiasta, joka merkitsee järjen82
lakia, jonka tahto luo itse viittaamatta mihinkään empiiriseen. Autonomia
merkitsee silloin valtaa itsenäisyyteen, mutta Paleyn (2002) mukaan Kantin
autonomian käsite ei kuitenkaan ole synonyymi riippumattomuudelle, sillä
autonominen henkilö ei toimi yksin ja eristäytyneenä yhteisöstään, johon hän
kuuluu. Kantin mukaan ihmisen moraalinen kehittyminen tapahtuu yhteisössä, ja
sen osoittaa jo kategorinen imperatiivi, joka osoittaa, että moraalisuus on
sitoutumista. Yksilö ei voi soveltaa kategorista imperatiivia ilman että, asettuu
toisen ihmisen asemaan ja toista kuuntelematta. Kantille itsensä ajatteleminen on
emansipatorista. Se on tapa vapauttaa arviointitavasta, ennakkoasenteesta,
perinteestä ja sokeasta autoritäärisyydestä. Kantin autonomia merkitsee sekä
oman itsen että toisten itsemääräämisoikeutta ja sen kunnioitusta. Jokaista ihmistä
tulee kohdella päämääränä ja jokainen ihminen on arvokas. (Chiu & Wilson 1996,
Paley 2002.) Autonomian kunnioitus merkitsee sitä, että yksilöllisyyttä
vahvistetaan ja yksilöiden välistä yhtenäisyyttä ja sulautumista vältetään. (Paley
2002). Kantin kategorinen imperatiivi sopii terveydenhuollon etiikan

82
Kantia tulkittaessa järki ja tunteet asetetaan tyypillisesti vastakkain: Kantin katsotaan ohittavan
kaikki tunteet moraalisesti epärelevantteina ja liittävän velvollisuuden moraalisen arvon järkeen.
Tämän takia hänen etiikkansa määritetään usein laskelmoivaksi. Paleyn (2002) mukaan
vastakkainasettelu on kuitenkin epärelevantti ja perusteeton. Kantin mukaan liiallinen tunteiden
painotus ei ole tarpeellista, mutta hän ei ajattele tunteiden olevan moraalisesti epärelevantteja. Kantin
mukaan moraalisia tunteita tulisi aktiivisesti kehittää.
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fundamentaaliseksi eettiseksi ohjeeksi (Bernstein & Funder 2002), hoitajien
erilaisten velvollisuuksien erittelyyn (McCann 1990) ja yksittäisiin
terveydenhuoltoon liittyviin eettisiin kysymyksiin (Beech 1995).
Hoitotyössä autonomiaa voidaan tarkastella määrittämällä ne tekijät, jotka
tekevät ihmisestä autonomisen, autonomiset valinnat ja niiden ehdot sekä
autonomian kunnioittamisen. Kun tarkastellaan tekijöitä, jotka tekevät ihmisestä
autonomisen, tarkastellaan autonomista persoonaa. Kantiin perustuen autonomiset
valinnat ja niiden ehdot puolestaan nostavat esille aktuaalisen toiminnan ja
autonomian kunnioittamisen. Autonomian kunnioituksessa vähimmäisvaatimus
on, että myönnetään henkilön oikeus mielipiteisiin, valintoihin ja näiden taustalla
oleviin henkilökohtaisiin arvoihin ja uskomuksiin. Kunnioittaminen sisältää paitsi
kunnioittavan asenteen, myös kunnioittavan toiminnan. Toisen autonomian
kunnioitus voidaan käsittää seuraukseksi jokaisen ihmisen ehdottomasta
ihmisarvosta. Mikäli toisen autonomiaa ei kunnioiteta, merkitsee se toisen
kohtelua ainoastaan välineenä. Jotta omaan kohtaloonsa on mahdollista vaikuttaa,
edellytetään kuitenkin autonomiaa, joten autonomian loukkaus on
fundamentaalinen moraalinen loukkaus. Autonomian kunnioittaminen voi olla
myös individuaalisuuden autonomiaa eli henkilön oikeutta muotoilla omaa
elämäänsä. Silloin voidaan nähdä keskeisenä vapaus kehittyä omassa
vakaumuksessaan niin kauan kun ei rajoiteta toisten vapautta. Tästä näkökulmasta
autonomia ei merkitse kuitenkaan puuttumattomuutta, vaan toisten ihmisten
virheellisiin tai vääriin näkemyksiin ja toimintaan joutuu toisinaan puuttumaan.
(Beauchamp & Childress 1994.)
Hoitotyössä autonomia on sidoksissa potilaan laillisiin ja eettisiin oikeuksiin,
tietoiseen päätöksentekoon (Beauchamp & Childress 1994) ja oikeuteen
kieltäytyä hoidosta (Day ym. 1995). Autonomia tukee (Marsee 2000), suojelee ja
edistää potilaan tietoista päätöksentekoa (engl. informed decision making) ja on
siten tietoisen suostumuksen (engl. informed consent) perusta (Beauchamp &
Childress 1994, Tuckett 2000). Tietoinen päätöksenteko edellyttää, että potilas saa
riittävästi niin perustietoa kuin erityisesti hänen yksittäiseen elämäntilanteeseensa
soveltuvaa tietoa. Autonomia ei siten kosketa ainoastaan potilasta, vaan velvoittaa
eettisesti terveydenhuollon henkilökuntaa tukemaan ja tavoittelemaan potilaan
autonomiaa (Day ym. 1995, Kinion ym. 1995, Jones 1996, Tuckett 2000),
toimimaan
kaksisuuntaisessa
vuorovaikutuksessa
(Marsee
2000)
ja
kunnioittamaan potilaiden ja heidän omaistensa yksityisyyttä ja hoitoa koskevia
päätöksiä (McCann 1990, Beauchamp & Childress 1994, Day ym. 1995, Kinion
ym. 1995). Keskeistä on myös se, että potilaita kohdellaan päämäärinä eikä
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välineinä (Stanley 1998). Kun autonomia päämääränä painottaa valinnan
vapautta, se voi tulla oikeuttaneeksi jopa ei-toivottuja seurauksia (Schmidt
Kashka & Keyser 1995). Autonomia voi olla oikeuttamassa myös täysin
vastakkaisia toimintoja ja autonomiaan vedoten potilas voi yhtäältä vaatia tai
valita ja toisaalta kieltäytyä hoidoista tai toimenpiteistä. Autonomia viittaa myös
itseensä: autonomia voi olla tavoite, jota yksittäiset ihmiset eivät autonomisesti
valiten tahdo saavuttaa. (Beauchamp & Childress 1994.)
Voi kuitenkin olla haasteellista kunnioittaa autonomiaa hoitotyön
utilitaristisessa tarkastelussa. Tästä näkökulmasta se, että potilaan autonomia
sivuutetaan, voi olla eettisesti oikein esimerkiksi silloin, jos se vähentää potilaan
ja hänen omaistensa ahdistusta tai auttaa saavuttamaan odotettua nopeamman ja
tehokkaamman hoidon (Barnitt ym. 1998). Myös eri etiikan periaatteet voivat olla
ristiriidassa utilitaristisen ajattelun kanssa, jolloin myös tasa-arvon periaate
vaarantuu: periaatteet ovat merkityksellisiä vain suhteessa niiden seurauksiin.
Näin ollen mikäli toivottu toiminta ei tuota niin paljon hyvää kuin ei-toivottu, voi
se jopa oikeuttaa eriarvoistavan kohtelun. (McCann 1990.)
Vallan epätasaisuus
Hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvoa ja siihen liittyvää valtaa
toiminnallisessa ulottuvuudessa koskettavat myös itse vallan käsite,
voimaantuminen ja paternalismi. Hoitotyön etiikan tutkimuksessa vallalla
viitataan kontrolliin sekä tiettyjen vaikutusmahdollisuuksien ja tietyn vaikutuksen
aikaan saamiseen toisissa ihmisissä (Henderson 2003). Valta on tulkittu
tyypillisesti alistavana, jolloin sen epätasapaino on ymmärretty epätoivottavana ja
se on pyritty eliminoimaan. Tällainen vallan epätasapaino on hoitotyössä
ilmennyt opettajien ja opiskelijoiden, tutkijoiden ja tutkittavien sekä
hoitotyöntekijöiden ja potilaiden välisissä suhteissa. (Thorne 1999.) Näissä
suhteissa tiedot, taidot ja auktoriteetti ovat luoneet eriarvoistavan valtatilanteen
(Thorne 1999, Henderson 2003). Erityisesti tieto valtana on haastanut
määrittämään, mitä tieto on ja miten se suhteutuu hoitotyön osapuoliin. (Thorne
1999.) Valtaa lähelle tuleva sorto on ymmärretty persoonallisella, kulttuurisella ja
rakenteellisellakin tasolla olevana diskriminointina (Cortis 2003).
Hoitotyössä tyypillinen valtakeskustelu liittyy voimaantumiseen (engl.
empowerment). Sillä viitataan potilaiden voimaantumiseen eli siihen, että
potilailla itsellään on valtaa tehdä päätöksiä omassa hoidossaan. Myös tässä on
keskeistä tieto: miten hoitotyöntekijät tiedollisesti tukevat potilaiden
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voimaantumista. Hendersonin (2003) mukaan tilanteessa, jossa hoitotyöntekijät
eivät anna päätösvaltaa potilaille, syntyy vallan epätasapaino, joka puolestaan ei
edistä tasa-arvoa. Valta ja sen epätasainen jakautuminen on kuitenkin
välttämätöntä. Hoitotyössä ilmenevän vallan ei tarvitse kuitenkaan olla pysyvä ja
staattinen tila, vaan siinä voidaan tunnistaa Millerin (1979) ja Gilliganin (1982)
määrittämä pysyvä ja hetkellinen valta. Pysyvä valta liitetään dominointiin ja
alistamiseen, kun taas hetkellinen valta on osa ihmisen kehittymistä ja
elämänvaiheita, kuten esimerkiksi lapsen ja vanhemman, opettajan ja oppilaan tai
hoitajan ja potilaan välisissä suhteissa. Väliaikaisessa vallan eriarvoisuudessa
tuetaan kasvatusta ja kehitystä ja pyritään poistamaan alkuperäinen eroavaisuus.
Tästä näkökulmasta vallan käyttämättä jättäminen voi vähentää kehityksen
onnistumista. (Thorne 1999.)
Hoitotyön etiikan tasa-arvoa käsittelevässä tutkimuksessa rawlsilainen
paternalismi tarkoittaa tilanteita, joissa joudutaan tekemään päätöksiä ja valintoja
sellaisten henkilöiden puolesta, jotka ovat siihen (vielä) kyvyttömiä. Päätösten ja
valintojen perustalla tulee silloin olla (oletettu) käsitys siitä, mitä henkilöt itse
valitsisivat, jos voisivat. Paternalismin suunta ja valinnat voidaan myös määrittää
alkutilanteen tietämättömyyden verhon takaa: siinä osoitetaan se, miten suojella
myös itseä, jos alkutilanteen jälkeen olisikin kyvytön päättämään omista
asioistaan. Siten tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus kietoutuvat toisiinsa.
(DiSilvestro 2005.) Koska autonominen päätöksenteko on riippuvainen
rationaalisuudesta ja kyvystä tehdä päätöksiä, tulee paternalismi esille erityisesti
terveydenhuollossa, jossa tyypillisesti sairastumiseen liittyvät tekijät ovat näitä
heikentäneet. (Beauchamp & Childress 1994, Schmidt Kashka & Keyser 1995.)
Paternalismista erotetaankin usein sen heikko ja vahva muoto (Beauchamp &
Childress 1994, Breeze 1998, Tuckett 2000). Heikon paternalismin mukaan
paternalismi voi olla oikeutettu joissain tilanteissa myös kompetenteille
henkilöille, mutta vahvan paternalismin mukaan ainoastaan silloin, kun henkilö
on jollain tavalla inkompetentti. Paternalismi usein rajoittaakin potilaan vapautta
heikon tai vahvan muodon kautta, koska terveydenhuollon henkilökunta on yksin
päättämässä, mikä on parasta potilaalle. (Beauchamp & Childress 1994, Schmidt
Kashka & Keyser 1995.)
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5.4.4 Huolenpito ja tasa-arvo
Hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvon käsitteen toiminnallisen ulottuvuuden
yhteydessä nousee esille myös kysymykset huolenpidon ja hyvän tekemisen
suhteesta tasa-arvoon. Mikä merkitys tasa-arvolla on näissä kysymyksissä ja
miten se toteutuu? Huolenpidon (engl. care) käsite83 voidaan määritellä eri
teoreettisista lähtökohdista eri tavoin (Fealy 1995, Omery 1995), mutta yhteistä
määrittelyille on sen vuorovaikutteinen ulottuvuus. Tämä tarkoittaa sitä, että
huolenpito tapahtuu kahden tai useamman henkilön välillä ja se perustuu näiden
väliselle suhteelle (Crowley 1994, Bowden 1995, Fealy 1995, Fry ym. 1996,
Benner 1997, Botes 1998, Haegert 2004, Lahtinen ym. 2004). Huolenpito onkin
niin tiiviissä suhteessa etiikkaan, että on jopa mahdotonta erottaa niitä toisistaan
ja universaalina ihmisyyteen liittyvänä moraalisena ideaalina huolenpito on
ennakkoehto moraaliselle toiminnalle (Sprengel & Kelly 1992). Eettisessä
mielessä huolenpito84 voi olla eettinen päätöksentekotapa, käyttäytyminen tai
velvollisuus. Päätöksentekotapana (engl. care-based reasoning, care ethics tai
moral orientation of care) se tarkoittaa pohdintaa, jonka avulla voidaan selvittää,
ratkaista ja löytää lopputulos yksittäisissä eettisissä kysymyksissä ja konflikteissa.
Lähtökohtana se asetetaan vastakkaiseksi traditionaaliselle etiikalle ja sen
teoreettisten lähtökohtien katsotaan olevan Gilliganin moraalisen päätöksenteon
paradigmassa. Huolenpitoon perustuvassa päätöksenteossa keskeistä on
kontekstuaalisuus, narratiivisuus, ihmisten yksilöllisyys, tunteet ja empatia.
(Nortvedt 1993, Omery 1995, Fry ym. 1996, Pinch 1996, Simpson 2002.)
Hoitotyössä se voidaan ymmärtää käytännön eettiseksi ja moraaliseksi
ulottuvuudeksi (Morse ym. 1991, Fealy 1995, Pinch 1996), arvoksi (Omery 1995,
Fry ym. 1996, Pinch 1996), periaatteeksi, moraaliseksi hyveeksi (Fry ym. 1996)
tai viitekehykseksi (Simpson 2002).
Toimintana huolenpito perustuu tiedostettuun käsitykseen sen merkityksestä,
tunteesta tai mielenkiinnosta itsensä ulkopuolella olevaan. Tavoitteena on edistää
jonkun hyvää, arvokasta, arvokkuutta tai hyvinvointia. (Fealy 1995, Fry ym.
1996.) Professionaalisena imperatiivina se tarkoittaa vastuuta toisesta ihmisestä ja
vastuuta kunnioittaa toista ihmistä individuaalisella tavalla (Fealy 1995).
83
Feministisen lisäksi huolenpitoetiikassa on myös muita teoreettisia lähtökohtia (esimerkiksi
Eriksson 1989), jotka rajauksen vuoksi jätän kuitenkin tämän tutkimuksen ulkopuolelle.
84
Huolenpito (engl. care) on keskeinen käsite myös hoitotyössä, hoitotieteen teoriassa ja koko ja
terveydenhuollossa. Käsitteellä voidaan tarkoittaa sen eettisen ulottuvuuden lisäksi myös teknistä
hoitotoimenpiteiden toteuttamista. Vaikka nämä kietoutuvat tiiviisti toisiinsa, tarkastelen tässä
tutkimuksessa huolenpitoa juuri eettisestä näkökulmasta.
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Keskeiseksi nousee silloin hoitotyössä oleva huolenpidonvuorovaikutussuhde ja
tunnistaa se (Parker 1990, Hanford 1993, Taylor 1993, Gallagher 1995, Peter &
Morgan 2001, Simpson 2002), ja nämä ilmenevät hoitajien keskinäisissä suhteissa
sekä suhteessa omaan itseensä ja potilaisiin (DeMarco 1998, Haegert 2004).
Huolenpito käsitetään silloin eettisesti merkittäväksi riippumatta sen tuottamasta
lopputuloksesta. Hoitotyössä huolenpito on määritetty ammatilliseksi hyveeksi
(Pinch 1996), joka voi olla niin hoitajan kuin lääkärinkin toiminnan perustana
(Fry ym. 1996) ja ilmetä sekä henkilökunnan keskinäisessä toiminnassa että
suhteessa asiakkaisiin ja potilaisiin (Bowden 1995).
Tasa-arvo tuleekin esille juuri huolenpidon vuorovaikutuksellisuuden kautta.
Vuorovaikutusta määrittävien oikeuksien ja periaatteiden (autonomia, totuuden
puhuminen) lisäksi huolenpidon näkökulmasta on olennaista myös tapa, jolla ne
toteutetaan tai saavutetaan (Simpson 2002). Huolenpidon vuorovaikutussuhdetta
kuvaa luottamus85 (Peter & Morgan 2001) ja vastuullisuus (Parker 1990, Hanford
1993, Benner 1997). Vastuullisuus tarkoittaa sitä, että potilaan tarpeisiin ja
toiveisiin vastataan, häntä kuunnellaan ja otetaan todesta, hänen kanssa
neuvotellaan (Parker 1990) ja toimitaan vastavuoroisesti86 (Parker 1990, Hanford
1993, Haegert 2004). Myös nämä ovat osa moraalista elämää (Nortvedt 1993,
Benner
1997,
Simpson
2002).
Huolenpidon
näkökulmasta
vuorovaikutussuhteisiin liittyvät roolit (eli erilaisuudet) määrittävät suhteessa
olevat erilaisiin asemiin, joissa on läsnä riippuvuus ja valta. Suhteisiin sisältyvä
vallan epätasapaino on hoitotyössä erityisen keskeinen, koska henkilökunnalla
ymmärretään olevan enemmän valtaa kuin potilailla. (Simpson 2002.)
Huolenpidon näkökulmasta voidaan tunnistaa myös haavoittuvat ryhmät (Peter &
Morgan 2001).
Kun huolenpito määritetään velvoitteena, lähtökohtana on ajatus, että sen
tulee olla enemmän kuin moraalisen orientaation tai pohdinnan muoto.
Huolenpito voi olla luonteeltaan normatiivinen, ja se voi määrittää mikä on oikein
ja väärin, mikä on hyvää ja pahaa tai pakollista ihmisten välisissä suhteissa. (Fry
85

Huolenpidon etiikan näkökulmasta ihmisten väliset suhteet tulisi perustua juuri luottamukseen eikä
oikeudenmukaisuusetiikan mukaisiin sopimuksiin tai paternalismiin. Hoitotyössä luottamus on
avaamassa tärkeää näkökulmaa hoitamiseen.
86
Huolenpitosuhde ei voi hoitotyössä olla kuitenkaan samanlainen kuin millaiseksi Noddings sen
määrittää. Vastavuoroisuus ei voi eikä ole edes suositeltavaa hoitajien ja potilaan välisessä
kohtaamisessa. Noddings myöntää, että huolenpito vaihtelee intensiteetiltään, mutta hän ei näytä
kuitenkaan myöntävän muiden one-caring -suhteiden olemassaoloa. Tämä olisi kuitenkin olennaista
hoitotyössä, jossa on otettava huomioon laajempi konteksti kuin potilaan ja hoitajan välinen suhde.
(Gallagher 1995.)
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ym. 1996.) Silloin huolenpito on moraalinen imperatiivi, joka velvoittaa eettisesti
hoitajia huomioimaan potilaat huolenpidon edellyttämällä tavalla ja toimimaan
potilaslähtöisesti (Morse ym. 1991, Taylor 1993, Omery 1995). Tällaisen
moraalisesti velvoittavan huolenpidon tulkinnan teoreettiset lähtökohdat löytyvät
feministisestä huolenpidon etiikasta (Omery 1995, Fry ym. 1996).
Huolenpitoon liittyvät läheisesti myös sekä Aristoteleen hyve-etiikan että
feministisen moraalifilosofian esille nostamat tunteet (Scott 1995, 2000, Lützén &
da Silva 1996, Allmark 1998, Arries 2005). Tunteiden huomioiminen tuo
hoitotyön eettiseen tarkasteluun siinä vaadittavaa sensitiivisyyttä (Scott 1995,
Allmark 1998), joita ovat hyve-etiikan pohjalta myötätunto (engl. compassion),
empatia, sympatia, armeliaisuus (engl. mercy) ja sääli (engl. pity). Myötätunto on
kahden ihmisen välillä ilmenevä dynaaminen suhde, joka tarkoittaa toisen
ihmisen kärsimyksen jakamista. Sen moraalisena imperatiivina on lievittää toisen
kärsimystä. Hoitajan ja potilaan suhteessa tämä ei ole kuitenkaan riittävä: jos
potilas on kyvytön ilmaisemaan tarpeitaan (engl. needs) tehdäkseen omat
päätöksensä, hoitajan on oltava empaattinen. Empaattisuus tarkoittaa silloin sitä,
että hoitaja on myötätuntoinen potilasta kohtaan, tekee hänen puolestansa (tai
omaisten kanssa) ammatillisesti päätökset ja toimii sen pohjalta. Empaattinen
hoitaja tunnistaa ihmisten haavoittuvuuden, sen myötä tulleen riippuvuuden ja
riippuvuuden aiheuttaman ahdistuksen. (Lützén & da Silva 1996.) Feministinen
moraalifilosofian näkökulmasta on olennaista, että tunteita ei ainoastaan
huomioida vaan ne otetaan todesta ja merkityksellisinä eettisen tarkastelun
osatekijöinä. (Parker 1990, Nortvedt 1993.) Jos tunteita ei systemaattisesti
huomioida, arvosteta ja niihin vastata, aiheuttaa se ahdistusta, pelkoa,
arvottomuutta ja murtaa omaa todellisuuskäsitystämme. Se, että tunteet
johdonmukaisesti kielletään ja läpikatsotaan, merkitseekin äärimmillään sitä, että
eettinen identiteetti murtuu, ja se on vahva pohja hoitajien loppuun palamiselle.
(Parker 1990.) Hoitotyössä tunteet on tyypillisesti tiivistetty merkitsemään
ainoastaan empatiaa. Vaikka empatia onkin merkittävä tekijä hoitajan ja potilaan
vuorovaikutuksessa (Taylor 1993), myös sen käsitteen uudelleen tarkastelu olisi
tarpeen. Esimerkiksi Gilliganin välittämisen etiikan kautta empatia siirtyy
kauemmaksi hoitotyössä siihen liitetystä altruismin käsitteestä. Olsenin (1991)
mukaan empatian käsitteen kehittämien olisikin osa koko hoitotyön kehittämistä.
Huolenpidon lisäksi toinen tasa-arvon käsitteen toiminnallisen ulottuvuuden
toimintaa ohjaavan näkökulman tuo hyvän tekeminen (engl. beneficence), jossa
ollaan kiinnostuneita toiminnan seurauksista (Schmidt Kashka & Keyser 1995,
Kennedy 2004), ja terveydenhuollon korkein tavoite on toteuttaa se (Marsee
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2000). Hyvän tekemisen mielekkyys perustuu potilaan hyvinvoinnin edistämisen
tavoitteeseen, ja eettisenä periaatteena se tarkoittaa sitä, että tehdään hyvää,
toimitaan potilaan oman tahdon tai arvojen hyväksi (Schmidt Kashka & Keyser
1995, Marsee 2000, Tuckett 2000, Kennedy 2004) ja kunnioitetaan autonomiaa
(Woodward 1998). Hyvän tekemisen periaatteen mukaan ei riitä, että ollaan
tekemättä pahaa, vaan hyvää on aktiivisesti edistettävä (Frankena 1973, Kelley
1992, Stanley 1998, Beauchamp & Childress 1994, Tuckett 2000, Mondragón &
Brandon 2001) ja pyrittävä tasapainoon ja ylittää paha (Frankena 1973, 45).
Beauchampin ja Childressin (1994) mukaan hyvän tekemisen kaksi periaatetta
ovat positiivinen hyvän tekeminen ja utiliteetti. Positiivinen hyvän tekeminen
vaatii varautumisen hyötyyn ja utiliteetti hyödyn ja haitan tasapainon.
Hyvän tekeminen viittaa siis niin tahtoon tehdä hyvää tai vähintään olla
tekemättä pahaa (engl. non malefience) (Husted & Husted 1991, Kinion ym.
1995, Stanley 1998) kuin myös sen käytännölliseen toimintaan (Tuckett 2000).
Hyvän tekeminen on pahan tekemättä jättämisen jatkumo ja näiden välinen raja
on häilyvä ja niiden erottelu on toisinaan teennäistä (Davis & Aroskar 1991,
Kinion ym. 1995, Stanley 1998, Beauchamp & Childress 1994, Tuckett 2000).
Myös pahan tekemättä jättäminen on eettinen periaate (Marsee 2000). Pahan
tekemättä jättäminen ei tarkoita kivun tuottamattomuutta (pistokset, hoidot) vaan
periaatteellista
lähtökohtaa
terveydenhuollossa,
jossa
terveydenhuoltohenkilökunnan oletetaan auttavan haavoittuvassa tilanteessa
olevia ihmisiä (Day ym. 1995, Mondragón & Brandon 2001).
Terveydenhuoltohenkilökunta voi tehdä hyvää, mutta he voivat toiminnallaan
aiheuttaa myös pahaa. Pahan tekemättä jättäminen on velvollisuutta olla
aiheuttamatta tarkoituksellisesti vahinkoa ja se eroaa velvollisuudesta auttaa
toisia. (Beauchamp & Childress 1994.)
Frankenan mukaan hyvän tekemisessä ja pahan tekemättä jättämisessä on
neljä toistensa päälle rakentuvaa osaa. Ensiksikin ei saa aiheuttaa vahinkoa,
toiseksi mahdollinen vahinko on ehkäistävä, kolmanneksi se on poistettava ja
neljänneksi on tehtävä ja edistettävä hyvää. (Frankena 1973, Beauchamp &
Childress 1994.) Hyvän tekeminen ei kuitenkaan velvoita hoitajaa toimimaan
oman hyvinvointinsa kustannuksella (McCann 1990), mutta ei myöskään
ohittamaan potilaan tahtoa. Siten hyvän tekeminen ja pahan tekemättä jättäminen
kietoutuvat terveydenhuollossa niin autonomiaan kuin oikeudenmukaisuuteenkin
(Schmidt Kashka & Keyser 1995, Stanley 1998, Tuckett 2000). Keskeistä on
silloin kysymys, kuka tietää parhaiten potilaan oman tahdon suunnan (Tuckett
2000). Näiden välisiin suhteisiin liittyy keskeisesti terveydenhuollon
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paternalismin käsite (Schmidt Kashka & Keyser 1995, Tuckett 2000).
Paternalismi on toimintaa, jossa aiheellisesti rajoitetaan henkilön omaa hyvää tai
hyvinvointia kunnioittaen kuitenkin henkilön fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista
vapautta (Beauchamp & Childress 1994, Breeze 1998). Sen lähtökohtana on
ennakko-oletus, että henkilö on autonominen, rationaalisesti harkitseva ja vapaasti
toimiva. Hän on henkilö, jonka toiveita, valintoja ja toimintaa kunnioitetaan.
Paternalismin kautta voidaankin osoittaa hyvän tekemisen ja autonomian
kunnioituksen välinen kompleksinen suhde. Sen eettisenä hyvän tekemisen ja
pahan tekemättä jättämisen lähtökohtana on potilaan toiveiden ja toiminnan
ensisijainen kunnioitus (Beauchamp & Childress 1994, Breeze 1998, Tuckett
2000).
5.5

Pohdinta hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvosta

Määritin systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa hoitotyön etiikan tutkimuksen
tasa-arvon käsitettä kahdesta näkökulmasta. Ensimmäisen osan kautta sain tietoa
tasa-arvosta käsitteenä, sen muodosta, rakenteesta ja keskeisyydestä ja toinen osa
auttoi kiinnittämään tasa-arvon etiikan teorioiden kautta ihmiskäsitykseen ja sitä
sivuaviin rajapintoihin. Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen perusteella tasaarvo on yksi hoitotyön tutkimuksen keskeisistä käsitteistä, jota tutkimukset ovat
tarkastelleet joko eksplisiittisesti tai implisiittisesti. Varsinaista käsitteen
eksplisiittistä analyysiä tai määrittelyä ei kuitenkaan löytynyt.
Hoitotyön etiikan tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat noudattavat
länsimaisen moraalifilosofian traditionaalista kaanonia. Käsitettä on määrittämäni
tasa-arvon käsitteen viitekehyksestä tarkasteltu sen teoreettisen ja toiminnassa
ilmenevien ulottuvuuksien kautta. Yhteiskunnalliseen ulottuvuuteen oli viitattu
ainoastaan joidenkin lakien yhteydessä. Hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvon
käsitteen asema ja sisältö ovat jopa niin itsestään selviä, että sen teoreettiset
lähtökohdat on hyväksytty paikoin varsin kritiikittömästi. Käsite perustuu
universaaliin ihmisarvoon, ja sen teoreettista ulottuvuutta on tarkasteltu erityisesti
distributiivisen tasa-arvon näkökulmasta. Toiminnallinen ulottuvuus haastoi
puolestaan distributiiviseen tasa-arvoon perustuvien tasa-arvoa takaavien
rakenteiden soveltamismahdollisuuden ja toi keskusteluun käytännöllistä
hoitotyötä koskettavat ja juuri kohtaamiseen liittyvät käsitteen rajapinnat.
Luonnehdin aikaisemman hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvon käsitettä
monoliittiseksi, jonka teoreettisen ulottuvuuden tulkintaa kuvastaa liberalistisindividualistinen etuoikeutus ja toiminnallista ulottuvuutta hajaannus.
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Monoliittisuudella tarkoitan sitä, että hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvo on
keskeinen ja itsestään selvä arvo, jota perustellaan klassisten, varsin yhtenäisesti
tulkittujen teoreettisen lähtökohtien kautta. Liberalistis-individualistisella
tulkinnalla tarkoitan yksilön ensisijaisuutta ja sitä turvaavia tekijöitä, joita on
korostettu distributiiviseen tasa-arvoon perustuvien tasa-arvoa varmistavien
rakenteiden
kautta.
Tasa-arvoa
varmistavat
rakenteet
kaikessa
merkityksellisyydessään ovat kuitenkin synnyttäneet hajaannusta tasa-arvon
toiminnallisen ulottuvuuden tarkastelussa: sen sijaan, että rakenteet varmistaisivat
ja puolustaisivat tasa-arvon tarkastelussa yksilön ensisijaisuutta, ne hukuttavat
yksilön rakenteidensa alle. Käytännöllisessä hoitotyössä tämä tarkoittaa usein
mahdotonta tasa-arvon rakenteiden yhteensovittamista, joka voi jopa tuottaa
eriarvoista, epäyksilöllistä ja epäoikeudenmukaista hoitoa ja synnyttää
hajaannusta hoitotyön etiikan tasa-arvon tarkastelussa. Hoitotyön etiikan
tutkimuksen tasa-arvon käsitteen teoreettisen ulottuvuuden distributiivisen tasaarvon tulkinta perustuu (ilmeisen abstraktiin) tasa-arvon käsitteeseen, joka pyrkii
varmistamaan yksilöiden tasa-arvoisen kohtelun, mutta joka ei kykene
huomioimaan käytännöllisen hoitotyön kontekstuaalisuutta ja konkreettista
kohtaamista.
Seuraavassa pohdin määrittämiäni aikaisemman hoitotyön etiikan
tutkimuksen tasa-arvon käsitteeseen liittyviä kysymyksiä sen liberalistisindividuaalisesta tulkinnasta sekä toiminnallisen ulottuvuuden hajaannuksesta.
Käytän pohdinnassani apuna sekä hoitotieteellistä että filosofista
tutkimuskirjallisuutta.
5.5.1 Tasa-arvon teoreettinen ulottuvuus – yksilöllinen etuoikeutus
Hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvon teoreettisen ulottuvuuden lähtökohtana
on universaali ihmisarvo ja tarkasteluperspektiiville ominaista distributiivisen
tasa-arvon tulkinta. Distributiivisen tasa-arvon näkökulmasta on keskeistä
individuaalisuus (Thorne 1999). Tasa-arvoa tarkastellaan yksilön näkökulmasta ja
keskeisenä on taata yhtäläiset edut. Yksilön korostus lähtee yksimielisestä
olemisen tasa-arvosta, johon eivät voi vaikuttaa mitkään sattumanvaraiset tekijät
(jossa ei tosin voida määrittää mitään yhtenäisiä kriteereitä, jotka koskisivat
kaikkia). Hoitotyön etiikan tutkimuksessa olemisen tasa-arvoon liittyy keskeisesti
autonomia ja siihen sisältyvä päättelyketju. Tasa-arvoiset ihmiset ovat
autonomisia, mutta terveydenhuollon palveluiden piiriin tullessa ihmisen
autonomia joutuu sairastumisen myötä koetukselle (tai hän ei ole kykenevä
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siihen), joten terveydenhuollon tehtävä on kunnioittaa ja palauttaa se. Olemisen
tasa-arvo on argumentti tasa-arvon vaatimukseen, jonka mukaan jokainen on
oikeutettu sekä distributiiviseen että toiminnassa ilmenevään tasa-arvoon.
Hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvon yksilöä korostava individualistinen
tulkinta on oikeuksia korostava ja liberalistinen. Se on pitkällisen
yhteiskunnallisen ja terveydenhuollon sisäisen sekä juridisen että ideologisen
prosessin tulos ja saavutettu tila, jota ei ole syytä väheksyä, sillä ilman tätä
tulkintaa paitsi potilaiden myös hoitajien asema ei olisi niin yksilöinä kuin
ryhminäkään näin vahva kuin se tällä hetkellä on. Tämä hoitotyön etiikan
tutkimuksen tasa-arvon liberalistis-individualistiseksi kutsumani lähtökohta pyrkii
jopa emansipatorisesti takaamaan yksilölle aseman ja vapauden olla, toimia ja
tulla kohdelluksi tasa-arvoisesti.
Liberalistis-individualistinen
lähtökohdan
välttämättömyyden
argumentointiin on helppo yhtyä ja nähdä se yksimielisesti välttämättömäksi.
Mutta mitä muuta liberalistis-individualistinen lähtökohta tarkoittaa ja millaisia
kannanottoja se sisältää? Valistusajan tuoma ”ihmisoikeuksien vallankumous”
vaati tasa-arvoa kaikkien ihmisten välille. Tästä humanistisen tasa-arvon
ihanteesta innostui myös Wollstonecraft seuraajineen vaatimalla miehen
oikeuksien rinnalle myös vastaavia naisten oikeuksia. Nykyisestä perspektiivistä
voidaan kuitenkin suhtautua yksilökeskeiseen humanismiin epäillen. Länsimainen
poliittinen kulttuuri, joka on jo vuosisatoja sitten julistanut jokaisen ihmisen
samanarvoiseksi sekä Jumalan että lain edessä, ei ole nimittäin kuitenkaan
vieläkään lunastanut lupauksiaan eikä kaikkia edelleenkään kohdella tasaarvoisina yksilöinä tai ryhminä. (Masso 2005.) Sama ongelma vaivaa myös
hoitotyön ja terveydenhuollon tasa-arvoa. Vaikka tasa-arvo on ollutkin pitkään
sekä maailmanlaajuisen että länsimaisen terveydenhuollon kiinnostuksen kohde
(Stark ym. 1999, Daniels 2001), sen saavuttaminen sekä käsitteellisesti että
käytännöllisesti on vielä kaukana. Käsitteellisesti sitä on tutkittu vähän, eikä
alueellisesta ja väestöryhmittäisestä terveydentilan ja terveyspalvelujen käytön
eroista käytettäviä käsitepareja equity/inequity tai equality/inequality ole aikanaan
löytynyt WHO:n terveydenhuollon terminologiaa käsittelevästä sanastosta
(Hogarth 1975). Käytännöllisesti eriarvoisuus näkyy siinä, että koko maailmassa
rikkaat elävät pidemmän ja terveemmän elämän kuin köyhät (Daniels 2001)87 ja

87

Daniels (2001) kyseenalaistaa mielestäni aiheellisesti, onko heikomman terveyden syy yksinomaan
köyhyys tai puute vai aiheuttaako terveyden eriarvoisuutta olennaisesti myös muut kuten etniset,
sosiokulttuuriset ja esimerkiksi poliittiset tekijät.
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vähiten kehittyneissä maissa kolme neljästä ihmisestä kuolee ennen 50 ikävuotta
(Stark ym. 1999). Alma Atan julistuksen ajoista rikkaiden ja köyhien välinen
kuilu on sekä maiden sisällä että maiden välillä jatkanut kasvuaan. Suurin osa
ihmisistä elää vähiten kehittyneissä maissa ja niissä terveyspalvelut ovat
riittämättömiä tai puuttuvat kokonaan. Myös kehittyneempien maiden terveyteen
vaikuttava köyhyys (Stark ym. 1999), terveyden ja terveyspalveluiden käyttäjien
kokema eriarvoisuus, sorto ja syrjintä ovat lisääntyneet (Townsend & Davidson
1982, Taavela 1999, Annandale & Hunt 2000, Anderson ym. 2003, Iley & Nazroo
2001, Cortis 2003, van den Brink 2003, Aranda 2004, WHO 2006).
Mikä liberalistis-individualistisen tasa-arvon tulkinnan ongelmana sitten on?
Onko ongelmana humanistinen ajattelutapa yleensä vai sen soveltaminen
etuoikeutettujen ehdoilla? Tasa-arvon tarkasteleminen liberaalin politiikan
termien muodollisena laillisena ja demokraattisena tasa-arvona on rationalismin
perintöä (Plumwood 2002). Nykyaikaisiin demokraattisiin järjestelmiin
olennaisesti kuuluvassa yksilökeskeisessä poliittisessa ajattelussa yksilöllä on
subjektina aivan erityinen autonominen asema. Autonomisella subjektilla on
ensiksikin jokseenkin ristiriitainen suhde yhteisöön, koska yksilö yhtäältä edeltää
yhteisöä sekä poliittisesti että myös ontologisena perusyksikkönä, jolloin yksilö
määrittyy ensisijassa itsensä, ei yhteisön kautta. (Masso 2005.) Toisaalta yksilö
liittyy erityisellä tavalla yhteisöön: yksilö on ensisijassa yhteiskunnallinen, ei
sidoksissa oleva läheinen. Häntä eivät sido erilaisten velvollisuuksien ristiriidat
eivätkä vaatimukset, vaan hän voi yhteiskunnassa vapaasti liittyä toisiin. (Brown
1995.) Toiseksi subjektin erityinen autonominen asema merkitsee sitä, että hän
olettaa kykenevänsä elättämään ja turvaamaan itsensä. Hän ei ole riippuvainen
muiden suojasta, vaan häntä suojaavat valtion kollektiivinen suoja, oikeudet ja
muiden suoma oikeuksien loukkaamattomuus. Kolmanneksi autonominen asema
merkitsee hobbes- ja lockelaista itsekkyyttä, jossa keskeisintä ja ensisijaisinta on
minä. (Brown 1995.)
Näiden perustalla oleva liberalistis-individualistinen käsitys yksilöstä
perustuu liberalismin perinteisten arvojen eli vapauden ja tasa-arvon aatteisiin.
Taustalla on ihannekuva lähes metafyysisesti käsitettyjen ”vapaiden ja
riippumattomien” subjektien vapaudesta ja heidän keskinäisestä tasaarvoisuudestansa. Yksilöiden vapaus ja tasa-arvo eivät siis ole vain poliittisia
tavoitteita vaan ontologisia lähtökohtia, jolloin oletetaan ihmisten olevan
syntyjään vapaita ja tasa-arvoisia. (Masso 2005.)
Liberalistis-individualistinen käsitys yksilöstä onkin feministisestä
näkökulmasta ongelmallinen juuri näiden filosofisten taustaoletusten vuoksi.
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Tämä poliittisia instituutioita ja käytäntöjä ohjaava abstrahoitu metafyysinen
ontologia ja pelkistetty ihmiskuva ei vastaa kuitenkaan monien ihmisten ja
ihmisryhmien elettyä todellisuutta. Siten tuloksena ei voikaan olla tasa-arvoinen
yhteiskuntajärjestelmä, vaikka tasa-arvo olisi yhteiskunnan virallinen tavoite. Kun
liberaalis-individualistinen demokraattinen järjestelmä julistaa kaikkien tasaarvoa, se käytännössä asettaa etuoikeutettuun asemaan ne, joiden ”vapaita
valintoja” eivät estä mitkään velvoitteet, kuten vanhemmuus, vapaan toimijan
ihanteeseen sopimattomat rooliodotukset tai ennakkoluulot. Siten liberalistisindividualistisen tasa-arvon ihanne ylläpitää eriarvoisuutta. (Masso 2005.)
Luonnollisen tasa-arvon oletuksesta seuraa, että liberalismin teoreettiset
alkuoletukset johtavat käytännössä kahteen keskenään melkein vastakkaiseen
oikeudenmukaisuuden toteutumisen kannalta ongelmalliseen tilanteeseen. Ensiksi
oletus ihmisten luonnollisesta vapaudesta, tasa-arvosta ja moraalisesta
autonomiasta johtaa helposti siihen, että ihmisten todellista autonomiaa
yliarvioidaan. Se ylläpitää illuusiota yksilön omasta tahdosta ja autonomiasta
silloinkin, kun näin ei todellisuudessa ole, vaan yksilö on alistettu yhteisönsä ja
valtaapitävien toteuttajaksi. Toisaalta luonnollisen tasa-arvon oletus johtaa siihen,
että ne yksilöt, joilla todellisuudessa ei nähdä olevan moraalista autonomiaa ja
kykyä päättää omasta puolestaan, voidaan oikeutetusti alistaa seuraamaan
muiden, ”täydellisten” moraalisten päätöksentekijöiden tahtoa ja päämääriä.
Tällöin yksilön potentiaalinen autonomia taas helposti aliarvioidaan. Kuitenkin
toisenlaisissa olosuhteissa näillä ihmisillä olisi mahdollisuus kehittyä tasaarvoisiksi päätöksentekijöiksi. (Hellsten 1996.)
Liberalistis-individualistisen ajattelun yksilöä määrittävät piirteet heijastavat
käsitteen maskuliinisuutta. Siinä autonominen yksilö on riippuvainen
emotionaalisesta ja fyysisestä ravinnosta ja tarvitsee ympärilleen tuekseen suuren
joukon ei-autonomisia yksilöitä. Suhde näihin ja etenkin riippuvuus näistä
kielletään: autonomisen olemisen vastakohta on riippuvuus88. (Brown 1995.)
Ollakseen vapaa ja autonominen yksilö ihminen tarvitsee kuitenkin tietyt
aineelliset ja yhteiskunnalliset puitteet, käsityksen itsestään itsenäisenä subjektina
sekä myös muiden tunnustuksen sellaisena. Olennaista on ihmisten välinen
riippuvuus ja riippuvuussuhteet sekä yhteisön, kasvatuksen ja sosialisaation
merkitys yksilöiden kehitykselle. (Masso 2005.) Liberalistis-individualistisen
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Muita liberalistisia vastakkainasetteluita ovat tasa-arvo/erilaisuus, vapaus/välttämättömyys ja
taakka,
autonomia/riippuvuus,
oikeudet/tarpeet,
suhteet/velvollisuudet,
individuaali/perhe,
itsekeskeisyys/epäitsekkyys, julkinen/yksityinen ja sopimus/suostumus (Brown 1995).
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autonomisen yksilön taustalla pysyy ajatus naisen voimin yksityisyyden alueella
ylläpidetystä elämästä ja käytännöstä, jota toteutetaan pelkästään rakkauden
motivoimana, joten sitä ei tarvitsekaan poliittisesti teoretisoida. (Brown 1995,
135–165, Masso 2005.)
5.5.2 Tasa-arvon toiminnallinen ulottuvuus – käsitteiden hajaannus
Hoitotyön etiikan tutkimuksen toiminnallinen ulottuvuus toi tasa-arvon
tarkasteluun näkökulman, joka haastoi distributiiviseen tasa-arvoon perustuvien
tasa-arvoa takaavien rakenteiden soveltamismahdollisuuden käytännöllisessä
hoitotyössä sekä käsitteen rajapinnat, jotka toivat esille tasa-arvon ja siihen
liittyvän problematiikan juuri kohtaamisessa. Kohtaaminen korostaa silloin sitä,
että toteutuakseen tasa-arvo edellyttää välttämättä tiettyjä rakenteita, mutta
rakenteiden toinen puoli on, että ne etäännyttävät ilmiön väistämättä yksilöstä.
Vaarana onkin, että distributiivisen tasa-arvon tulkinnan rakenteiden varaan
perustuva tasa-arvo merkitsee tasapäisyyttä. Tällä tarkoitan tilannetta, jossa
hoitamisen lähtökohtana on yksilöllisyys, mutta rakenteellisen tasa-arvon
viitekehyksestä on annettavan hoidon ja kohtelun oltava kaikille samanlaista,
jolloin yksilö ja toiminnallisen tasa-arvon ulottuvuus hukkuvat.
Hoitotyön etiikan tutkimuksen näkökulmasta ei riitäkään, että tasa-arvoa
tarkastellaan ainoastaan teoreettisena lähtökohtana, vaan sen olennainen
näkökulma on toiminnallinen ulottuvuus. Teoreettista lähtökohdan ehdottomuutta
horjuttaa hoitotieteellisessä keskustelussa tilanteiden ja ihmisten moninaisuus ja
niistä aiheutuvat seuraukset: yksimielisesti hyväksytty, universaaliin ihmisarvoon
perustuva distributiivisesti tulkittu tasa-arvo onkin ristiriidassa suhteessa
konkreettiseen hoitotyöhön. Tasa-arvon toiminnallinen ulottuvuus konkretisoi
tasa-arvon, ei ainoastaan ”vapaiden kreikkalaisten mieskansalaisten” vaan
jokaisen ulottuvuudeksi. Konkreettinen eettinen kohtaaminen ja sen tuoma
antiikin filosofian edustajia myötäävä ensimmäisen persoonan näkökulma tuovat
uuden perspektiivin tasa-arvon keskeisyyteen eettisessä keskustelussa.
Hoitotyön etiikan tutkimuksessa tasa-arvon toiminnallisen ulottuvuuden
leimallinen kysymys tiivistyy kysymykseen kontekstuaalisuudesta. Sitä kautta
päästään lähelle toimijaa ja voidaan antaa merkitykset sekä osapuolille että
tilanteelle. Konteksti tuokin esille tasa-arvon kautta sen konkreettisen
tapahtumayhteyden. Se osoittaa, miten mahdotonta on toteuttaa ”kaikille kaikkea
ja kaikkia tasapuolisesti” periaatetta, periaate tosin ei aina ole edes
tarkoituksenmukainen. Siten erilaisissa valinnoissa ja kohtaamisissa
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puolueettomuus ja objektiivisuus ovat kontekstuaalisuuden vuoksi lähes
mahdottomia, sillä hoitaminen tapahtuu tietyssä kontekstissa, jossa sekä hoitajalla
että potilaalla on taustansa. On myös huomioitava se, että hoitaja on yleensä
matalapalkkainen valkoinen nainen, mutta potilaat eivät (välttämättä) edusta
samaa viiteryhmää. Kontekstuaalisuuden kautta jokainen on narratiivisesti
elämässään ja näiden molempien kautta muodostuu intersektionaalisuuden
näkökulmasta aivan omanlaisiansa yhdistelmiä.
Kontekstuaalisuuden yhteydessä on syytä kuitenkin huomioida kysymys
relativismista ja siihen liittyvistä ongelmista. Voidaanko kontekstiin vedoten
oikeuttaa kaikenlainen tasa-arvoon tähtäävä toiminta? Moraalisen relativismin
mukaan moraaliarvostelmia voidaan luokitella tosiin ja epätosiin, mutta ne ovat
kuitenkin suhteellisia siihen yhteisöön nähden, joka ylläpitää tiettyä
moraalijärjestelmää. Se korostaa moraalin sidonnaisuutta kulttuuriseen taustaan,
opittuihin käytäntöihin ja elämänmuotoihin: näillä on omat sisäiset norminsa,
mutta ne ovat keskenään yhteismitattomia. Siten ei ole olemassa
moraaliarvostelmien
universaaleja
rationaalisuuskriteereitä.
Moraalisessa
relativismissa on eri asteita sen mukaan, kuinka vahvasti yhteismitattomuus
tulkitaan. Sen radikaaliin eli subjektivismin tulkinnan mukaan moraaliarvostelmat
ovat tosia ja epätosia vain niiden esittäjilleen itselleen ja äärimmillään kaikkien
arvostelmien ajatellaan olevan keskenään yhtä hyviä tai oikeita. Tällöin kiistetään
kaiken ulkopuolisen arvostelun oikeutus ja torjutaan ulkopuolinen kritiikki.
(Niiniluoto 2000, Sihvola 2000, 2004.)89 Moraalisen relativismin maltillisen90
tulkinnan mukaan moraalijärjestelmiä voidaan arvostella myös niiden
ulkopuolelta. Tästä näkökulmasta voidaan arvostella mahdollista mielivaltaa, jos
moraalin kannalta samanlaisia tapauksia ei kohdella samalla tavalla sekä
kritisoida
muita
moraalijärjestelmään
sisältyviä
ristiriitoja
ja
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Vaikka subjektivismin tulkintaan liittyykin oletus, että se edistäisi kulttuurien keskinäistä
kunnioitusta ja suvaitsevaisuutta, siitä ei kuitenkaan seuraa suvaitsevaisuuden vaatimusta. Eri
kulttuureissa usein ajatellaankin, että heillä on lupa edustaa millaisia arvoja tahansa ja tyypillisesti
näitä omia arvoja pidetään parempina kuin muiden arvoja ja tämän vuoksi heillä on perusteltu
oikeutus vähintäänkin toisen kulttuurin arvojen arvioimiseen omien arvojensa näkökulmasta.
Toisekseen, jos noudatetaan subjektivismin vaatimusta olla esittämästä minkäänlaisia arvostelmia
toisista kulttuureista, päädytään siinäkin ristiriitaiseen väitteeseen. Silloin kielletään arvostelemasta
toista, mutta samalla vaaditaan suvaitsemaan ja kunnioittamaan kaikkia, joten samanaikaisesti sekä
pidetään kiinni relativismista että vaaditaan yleispätevää kulttuurien kunnioitusta. (Niiniluoto 2000,
Sihvola 2000, 2004.) Tätä ongelmaa ovat tarkastelleet ja pyrkineet ratkaisemaan esimerkiksi skeptikot,
Michel de Montaigne ja Richard Rorty (Sihvola 2004).
90
Maltillisen relativismin näkökulmia ovat esittäneet esimerkiksi Edward Westermarck, Ilkka
Niiniluoto (Niiniluoto 2000, Sihvola 2004), Filippa Foot ja David Wong (Sihvola 2004).
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epäjohdonmukaisuuksia. Tämän mukaan moraalijärjestelmän on oltava sellainen,
että sitä ylläpitävät järkevät ihmiset.91 (Niiniluoto 2000, Sihvola 2000, 2004.)
Niiniluodon (1999) mukaan maltillinen relativismi voi puhua jopa moraalin
edistyksestä. Edistys voi merkitä sitä, että moraalisen yhdenvertaisuuden ja
tasavertaisuuden periaatteet voivat laajentua koskemaan suurempaa joukkoa:
moraalinen sisäpiiri on laajentunut vapaista ja omillaan toimeentulevista miehistä
kaikkiin aikuisiin tai heimoista kansakuntiin ja ihmiskuntaan ja lopulta
mahdollisesti kaikkiin eläviin olentoihin. Maltillisesta näkökulmasta sellaiset
arvostelmat ovat objektiivisia, jotka vaativat kohtelemaan kaikkia samanlaisia
tapauksia tasapuolisesti, pyrkimään mahdollisimman pitkälle menevään
johdonmukaisuuteen ja ottamaan maailmaa koskevan tiedon huomioon. Tämän
mukaan myös sellaiset moraalijärjestelmät ovat parempia, jotka ulottavat
tasapuolisuusperiaatteen mahdollisimman laajalle, toteuttavat tehokkaasti
yhteisön hyvinä ja oikeudenmukaisina pidettyjä tavoitteita sekä laativat
sopimukseen perustuvia moraalin minimiehdot täyttäviä toimintaperiaatteita
yhteisössä esiintyviä käytäntöjä varten. (Niiniluoto 2000, Sihvola 2000, 2004.)
Miltä näyttää hoitotyön etiikan tutkimuksessa esille tullut ero? Pohdin
kysymystä sekä eron aseman että sen aristoteelisen ja utilitaristisen tulkinnan
kautta. Eron käsite ja tulkinta ovat siis myös hoitotyön etiikan tasa-arvon
keskustelussa keskeisellä sijalla. Hoitotyön etiikan tutkimuksen eron tulkintaa
kuvastaakin
mielestäni
tässä
tutkimuksessa
nimeämäni
tasa-arvon
oikeudenmukainen eriarvoisuus: teoriassa tasa-arvosta ollaan yksimielisiä, mutta
käytännössä ei olekaan kyse teoriasta. Tämän näkökulman teoreettiset
lähtökohdat nousevat niin antiikin kreikkalaisilta ajattelijoilta kuin
kristinuskostakin. Yhtäältä ollaan valmiit yksiselitteisesti myöntämään ihmisten
tasa-arvo, jossa eroilla ei ole merkitystä, mutta toisaalta sen tarkempi tarkastelu ei
tätä vahvistakaan, joten periaatteessa kaikki ovat yhteiskunnallisesti (Platon,
Aristoteles) tai taivaskelpoisesti (kristinusko) tasa-arvoisia paitsi eräät. Näiden
”eräiden” tarkastelun yhteydessä hoitotyön etiikan tutkimus on kiinnittänyt
huomioin eroihin, joka on tyypillisesti nähty ristiriitaisesti sekä olennaisena että
epäolennaisena tekijänä. Ero on olennainen erityisesti silloin kun se liitetään
muihin ja toisten kohtaamiseen (esimerkiksi monikulttuurisuus) tai
diskriminointiin, mutta epäolennainen ja olematon silloin kun se liitetään minuun
91
Tässä järkevyys tarkoittaa sitä, että se vastustaa mielivaltaa ja epäjohdonmukaisuutta. Lisäksi se
tarkoittaa moraalin käyttöä yhteisössä hyvänä pidettyjen asioiden edistämiseen ja vaatimusta
moraaliarvostelmien sovittamisesta tiedollisen maailmankuvan rajoihin sikäli kuin moraali liittyy
maailmaa koskevaan tietoon. (Sihvola 2004.)
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tai valtavirtaan. Ero suhteessa toiseen on nostanut keskusteluun sorron ja vallan
käsitteet. Valta ymmärretään (hoitajan tai potilaan) voimaantumisena tai
paternalismina. Koska paternalismi sisältää leimaavan ideologian (potilaan vallan
riisto) ja kapea-alaisen vallan tulkinnan, ei kysymystä erosta välttämättä
uskalletakaan tarkastella lähemmin. Hoitaja ja potilas todetaan kaikin puolin tasaarvoiseksi, määrittämättä lähemmin käsitteen sisältöä. Tasa-arvo merkinnee
silloin autonomiaa, voimaantumista ja anti-paternalismia kannattavaa lähtökohtaa,
jossa kaikki toimivat potilaan parhaaksi, yhdenvertaisina ja toisistaan
erottamattomina, mutta ilman kosketusta konkreettiseen hoitotyöhön.
Myös hoitotyön etiikan tutkimuksessa aristoteelinen tasa-arvon käsitys on
varsin ambivalentti, ja sitä voidaan tarkastella hyveiden ja erilaisuuden kautta.
Hoitotyön etiikan tasa-arvon tutkimuksessa aristoteelinen hyveellisyys on
erityisen keskeistä. Hyveet ovat olleet sekä rakentamassa että hajottamassa tasaarvoa, koska hyveet on tulkittu siten, että ihmiset voidaan jakaa eriarvoisiksi
korkeimpien ja matalampien hyveiden kautta. Yhteiskunnallisella tasolla tasaarvon näkökulmasta kiinnostava hyveiden ambivalenttius ja hierarkia näkyvät
hoitotyön ammatillisissa ”lajityypillisissä” hyveissä. Hoitotyön ammatilliset
hyveet ovat paitsi palvelleet, vastanneet ja vahvistaneet ammattilaisten omaa
ideologiaa myös vahvasti tarjonneet oivallisen keinon välittää ja osoittaa
yhteiskunnallisia (ja sukupuolistuneita) tarpeita ja odotuksia. Hoitotyön
ammatillisina pidetyt hyveet (esimerkiksi nöyryys, kuuliaisuus, tunnollisuus,
empatia, altruismi) eivät ole olleet aina edullisia hoitotyöntekijöille, vaan sekä
yhteiskunnallisesti että terveydenhuollon sisällä hoitotyöntekijöitä alistavia.
Kutsumus yhtenä hoitotyön ammatillisena hyveenä on tästä tasa-arvon
näkökulmasta
tyypillinen
esimerkki.
Kutsumuksessa
äärimmäisen
henkilökohtainen, yksilöllinen ja monimerkityksellinen piirre määritetään koko
hoitotyön ammattikuntaa ohjaavaksi periaatteeksi. Siihen (implisiittisesti tai
eksplisiittisesti) vedoten voidaan hoitotyöntekijöiden odottaa palvelevan
yhteiskuntaa ja sen yksilöitä usein itsensä unohtaen. Tasa-arvon ja hyveiden
näkökulmasta toinen olennainen kysymys on myös se, että hoitotyöhön liitetyt
hyveet ovat tyypillisesti patriarkaalista yhteiskunnallisesta viitekehyksestä
naisisina92 pidettyjä ja siten vähempiarvoisia. Kun hoitotyön ammatillisia hyveitä
ei tästä viitekehyksestä arvosteta, hoitaminen nähdään alempiarvoisena
toimintana
ja
yhteiskunnallisesti
arvottomaa
”tuottamattomana”
matalapalkkaisena työnä (vrt. Kailo 2004).
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Käytän käsitettä naisinen vastinparina sanalle miehinen.
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Tasa-arvon näkökulmasta hyveiden konkreettisuus tarkoittaa puolestaan sitä,
että tasa-arvo tuodaan toiminnan tasolle, konkreettisiin hoitajien ja potilaiden
välisiin suhteisiin. Aristoteelisen teleologisen ihmiskäsityksen mukaisesti hyveet
ovat ohittamaton osa sekä omaa että toisten toimintaa ja elämää. Hyveiden
näkökulmasta hoitotyössä pyritään silloin myös tukemaan muita hyveelliseen
toimintaan. Edellyttääkö se juuri hoitajalta potilaan tukemista vai odotetaanko sen
toimivan vastavuoroisesti? Keskeiseksi nousee silloin hoitotyöntekijän ja potilaan
välinen vuorovaikutussuhde: hyveiden näkökulmasta hoitajalla olisi silloin
ammatillisia ”lajityypillisiä” hyveitä, joiden kautta hän vaikuttaisi potilaaseen.
Toisin sanoen hoitajalla olisi jotakin, mitä potilas tarvitsee.
Hoitajan ja potilaan välillä olisi silloin oltava eroa, jotta pystyttäisiin
takaamaan laadukas hoito potilaalle. Eron perustana olisi siis ammatillinen hyve.
Ammatillinen hyve on toisaalta kyseenalainen siinä mielessä, jos sen oletetaan
sisältävän aristoteelisen eriarvoisuuden siemenen. Ammatilliset hyveet
erottaisivat siten hoitajat potilaista, velvoittaisivat hoitajaa ja tekisivät
ymmärrettäväksi esimerkiksi hoitotyön ammatillisina hyveinä pidettävät
yksisuuntaiset tunteet (esimerkiksi myötätunto, empatia, sympatia, armeliaisuus,
sääli). Siten ammatillisten hyveiden lähtökohdasta voidaankin perustellusti
painottaa yksilöiden ja ryhmien välisiä samuuksia ja eroja eettisen tarkastelun
lähtökohtana. Hyveiden kautta voidaan kirkastaa hoitajien professiota suhteessa
yksityiseen sekä professionaalisen ja yksityisen henkilön eroa. Mahdollisuus
oppia hyveitä edellyttää puolestaan tasa-arvon näkökulmasta tietoisuutta ja
ymmärrystä myös hyveiden kautta syntyneestä erosta ja sen merkityksestä.
Aristoteleen perustuvat hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvon näkökulmat
eivät ole yksiselitteisen tasa-arvoisia vaan näkevät tasa-arvon kuuluvan kaikille,
jotka täyttävät tietyt oletukset. Samansuuntaisin varauksin tasa-arvoon voidaan
suhtautua myös kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta. Vaikka kristillisen
ihmiskäsityksen tasa-arvoa ei oltukaan tarkasteltu teoreettisina lähtökohtina, on
sen vaikutus länsimaiseen tasa-arvoon (ja sen edistämiseen) kiistaton (vrt.
Abernethy 1959)93. Aristoteelinen tulkinta tasa-arvosta on itse asiassa vahvasti
eriarvoisuutta kannattava: kaikki ”vapaan kreikkalaisen mieskansalaisen”
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Onkin erittäin mielenkiintoista, että kristillistä etiikkaa ei ole käytetty ainakaan tämän tutkimuksen
systemaattisen kirjallisuuskatsauksen mukaan hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvoa ja hoitotyön
etiikkaa käsittelevien tutkimusten teoreettisena lähtökohtana. Sen ja hoitotyön yhteisten juurien
olettaisi edellyttävän tarkastelua. Institutionaalisen hoitamisen juurten on nimittäin katsottu juontuvan
aina alkukristittyjen lähetystyön innoittamasta vanhusten, heikkojen ja sairaiden huolenpidosta,
keskiaikaisiin luostareiden ylläpitämiin hoitolaitoksiin, asketismin kutsumukseen (esimerkiksi Bevis
1989) ja nykyiseen tulkintaan lähimmäisenrakkaudesta (Paldanius 2002, Kankare & Lintula 2004).

140

ulkopuolelle jäävät ovat eriarvoisia. Mutta keitä ovat tämän päivän hoitotyössä ja
terveydenhuollossa ”vapaita kreikkalaisia mieskansalaisia”?
Utilitarismi tuo myös oman kiinnostavan näkökulmansa hoitotyön etiikan
tutkimuksen tasa-arvoon liittyvään eroon. Utilitarismi antaa välineitä tarkastella
lopputuloksen tasa-arvoa ja se onkin monen terveydenhuoltojärjestelmän
peruslähtökohta. Siinä ollaan kiinnostuneita juuri toiminnan päämäärästä eikä
kiinnitetä huomiota siihen miten sen toteutuminen vaikuttaa prosessin aikana.
Yksilön tasolla utilitarismi voi olla eriarvostavaa, koska tavoitteena on ennen
kaikkea järjestelmän tasolla kohdella tasa-arvoisesti mahdollisimman montaa.
Kiinnostavaa on enemmistö, ei se yksittäinen tilanne tai henkilö, joten silloin ei
olla kiinnostuneita yksilön tasolla toteutuneesta tasa-arvosta. Utilitarismissa ei
olla kiinnostuneita myöskään yksilöstä tai yksilöiden ja ryhmien välisistä
eroavaisuuksista. Eettiset periaatteet määrittyvät sen kautta, minkä verran niiden
tuottama lopputulos tuottaa onnellisuutta tai hyötyä. Siten ei ole olemassa arvoja,
joita ei voitaisi mitata hyödyn näkökulmasta, ja niin jopa ihmisarvo on hyödyke.
Myös yksittäinen hoitaja on sidoksissa tämän arvon saavuttamiseen eli kuinka
hyvin hän toimii edistääkseen yhteistä hyvää. Mutta mitä tapahtuu konkreettisen
potilaan kohtaamisessa? Utilitaristisen ajattelun universalisointi onkin
mielenkiintoinen käytännöllisen hoitotyön näkökulmasta. Kuinka tältä perustalta
toteutetaan yksilöllistä hoitotyötä? Entä millainen on utilitaristisen hoitotyön
potilaan kokemus? Mitä tapahtuu, kun minun oman hoitoni edelle meneekin
utilitaristisesti yhteinen etu?
Tasa-arvon näkökulmasta mielenkiintoinen on myös Millin tekemä ihmisten
jaottelu eriarvoisiksi heidän korkeampien ja matalampien kykyjensä perusteella
(joka ilmenee jo Platonin ja Aristoteleen ajatteluissa). Hän määrittää toimijan
arvon kykyjen mukaan ja edellyttää moraaliselta toimijalta ensisijassa riittävää
moraalista kypsyyttä. Tasa-arvon näkökulmasta on mielenkiintoista, että
lähtökohtaisesti silloin ei olla kiinnostuneita ihmisistä sellaisenaan, vaan ihmisen
on täytettävä tietyt kriteerit tullakseen tasa-arvoisesti huomioiduksi. Siten ihmisen
toiminta ja ajattelu on tiukasti sidoksissa siihen, että hän on ensin tietyllä tasolla,
jolloin hänellä vasta on merkitystä. Millaisella (moraalisella) tasolla olevat
hoidetaan tasa-arvoisesti? Miten toimitaan lasten, dementoituneiden tai rikollisten
hoidossa? Entä miten toimitaan, jos tuo ”tasoluokitus” muuttuu kesken hoidon
(esimerkiksi sairauden etenemisen, lääkityksen tai vamman vuoksi)?
Feministinen moraalifilosofia herättääkin hoitotyön etiikan tasa-arvoa
käsittelevän tutkimuksen yhteydessä valtakysymyksen keskeiseksi. Huolenpidon
vuorovaikutussuhteessa niin yksittäisten potilaiden kohtaamisessa kuin laajemmin
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terveydenhuollossa eri osapuolilla on erilaisia tehtäviä tai rooleja, ja siten siinä on
myös valtaa. Tällä alueella tyypillinen valtasuhde ei yllä aristoteeliseen tasaarvoisten väliseen suhteeseen, vaan he ovat keskeisesti eriarvoisia. Eriarvoisuutta
aiheuttavat niin tieto, ikä, sukupuoli, maantieteellinen sijainti, kieli kuin muutkin
ihmistä määrittävät tekijät. Tasa-arvon näkökulmasta on merkittävää, että eettisen
toiminnan tärkeä merkitys huomioidaan juuri käytännön toiminnassa. Tasaarvokaan ei toteudu vain myöhemmin analysoitavana tilastollisena lopputuloksen
tasa-arvona. Toteutuakseen tasa-arvo tarvitsee toki erilaiset rakenteet, joihin ja
joiden perspektiivistä hoitotyössä tasa-arvoa onkin tarkasteltu. Feministisen
moraalifilosofian perspektiivistä on kuitenkin huomioitava myös se, että tasa-arvo
tapahtuu jossakin yksittäisessä tilanteessa, jossa ovat läsnä konkreettiset ihmiset.
Yksittäisen tilanteen tarkasteluun hoitotyössä ei kuitenkaan ole käytössä
käsitteistöä, vaan perspektiivinä on tarkastella toteutuuko tasa-arvo vai ei tai
ovatko jotkut asiat eriarvoistavia (esimerkiksi etnisyys, sosiaalinen asema). Tämä
yksittäinen tilanne todentuu joka päivä hoitotyössä.
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6

Trilogisen tasa-arvon näkökulma

Tässä luvussa tuon hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvoon näkökulman, joka
mielestäni voi paitsi jäsentää ja syventää myös laajentaa ja kehittää hoitotyön
etiikan tutkimuksen käsitettä. Näkökulmallani tarkoitan feministiseen
moraalifilosofiaan ja erityisesti ekofeministiseen etiikkaan perustuvaa eron,
riippuvuuden ja vallan käsitteitä94. Käsitteiden tarkastelu sijoittuu aikaisemmin
määrittämässäni tasa-arvon käsitteen viitekehyksessä sekä sen teoreettisen että
toiminnallisen ulottuvuuden ontologiselle tasolle filosofisiksi taustakäsitteiksi ja
perusteluiksi: ero, riippuvuus ja valta paitsi voivat paitsi määrittää tasa-arvon
käsitteen teoreettista ulottuvuutta, myös koskettaa sitä kautta toiminnallisen
ulottuvuuden kohtaamisessa todentuvaa tasa-arvoa.
Kutsun eron, riippuvuuden ja vallan käsitteen kolmiota tasa-arvon trilogiseksi
näkökulmaksi. Trilogia tulee kreikan kielen sanoista tri eli kolme ja logos eli
puhe, sana, aate, järki, oppi, maailmanaate ja Jumalan luoma sana
(Sivistyssanakirja 1966). Trilogialla tarkoitetaan kolmen toisiinsa liittyvän
teoksen sarjaa (Sivistyssanakirja 1966, Uusi sivistyssanakirja 2000, Suomen
kielen perussanakirja 2001b). Tässä tutkimuksessa tarkoitan trilogialla kolmen
aatteen tai opin eli eron, riippuvuuden ja vallan käsitteiden kautta määritettävää
tasa-arvoa. Nämä käsitteet ovat trilogisessa suhteessa toisiinsa siten, että jokainen
niistä on oma itsenäinen teoksensa, narratiivi, joiden merkitys tasa-arvon
määrityksessä kuitenkin täydentyy vasta suhteessa toisiinsa. Haluan kuvata
trilogisuudella näiden käsitteiden välisiä suhteita myös siinä mielessä, että
käsitteet ja niiden tulkinta ovat trilogisen teoksen tavoin moni- ja
uudelleentulkintaisia: ne saavat erilaiset merkityksensä eri konteksteissa, ja siten
trilogisen tasa-arvon käsite on alati muuttuva.
Mielestäni feministisen moraalifilosofian perspektiivi on tasa-arvon käsitteen
yhteydessä perusteltu kolmesta syystä. Ensinnäkin moraalifilosofian historiassa
tasa-arvon käsitteen tarkastelijana on ollut mies ja ensisijaisesti ollaan oltu
kiinnostuneita miesten välisestä tasa-arvosta. Naisten ja miesten välinen tasa-arvo
on ollut esillä esimerkiksi kyynikoiden ja Platonin yhteydessä, mutta niiden
näkökulmilla ei ole ollut merkittäviä tai pysyviä vaikutuksia. Tasa-arvon
tarkastelun historia osoittaa kuitenkin, että mieskeskeisenäkin keskustelun
olennainen osa on ollut sukupuolen olemassaolo. Siten tasa-arvon käsitteen

94
On huomattava, että aikaisempi tasa-arvoa käsittelevä hoitotyön etiikan tutkimus sivusikin jo
kysymystä erosta ja vallasta.
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patriarkaalisen
historian
tunnistaminen
ja
tunnustaminen,
sen
sukupuolittuneisuuden osoittaminen ja korjaaminen ovat sen historian valossa
olennaisia. Toiseksi on keskeistä tarkastella tasa-arvoa suhteessa sukupuoleen
siitä syystä, että kaikkien muiden eriarvostavien tekijöiden joukossa sukupuolen
voidaan katsoa olevan perustavanlaatuisin: sama eriarvoisuuden rakenne, joka on
tunnistettavissa sukupuolten välisissä suhteissa, on tunnistettavissa myös muissa
eriarvostavissa suhteissa. Kolmanneksi tasa-arvon tarkastelu sukupuolen
näkökulmasta osoittaa ja paljastaa tasa-arvon käsitteestä puolia, jotka ilman
suhteessa sukupuoleen olisivat jääneet tunnistamatta.
Tarkastelen seuraavaksi käsitteiden taustaksi ekofeministisen etiikan
lähtökohtaa. Tämän jälkeen määrittelen eron, riippuvuuden ja vallan käsitteet ja
näiden yhteydessä myös pohdin niiden avaamaa näkökulmaa hoitotyön etiikan
tutkimuksen tasa-arvon käsitteeseen. Käytän pohdinnassani paitsi systemaattisen
kirjallisuuskatsauksen aineistoa myös muuta hoitotieteellistä ja filosofista
tutkimuskirjallisuutta.
6.1

Ekofeministisen etiikan käsitteistö

Hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvon käsitteeseen tuoma näkökulmani on
saanut vaikutteita ekofeministisestä etiikasta. Tutustuttuani filosofian
opinnoissani feministiseen etiikkaan ja sitä kautta naistutkimukseen ja
ekofeministiseen etiikkaan, kiinnitin huomion ekofeministisen ja hoitotyön
etiikan
kolmeen
yhtymäkohtaan.
Ensiksikin
molemmat
lähtevät
perustavanlaatuisesta holistisesta filosofisesta lähtökohdasta, jossa keskeistä on
oletus kokonaisuudesta ja osien suhteesta ja vaikutuksesta toisiinsa.
Ekofeministisen etiikan näkökulmasta ihminen on kokonaisuus, erottamaton ja
vuorovaikutuksellinen osa kaiken muun luonnon kanssa. Hoitotyön etiikassa
ihminen ymmärretään psyykkiseksi, fyysiseksi ja sosiaaliseksi kokonaisuudeksi,
jonka huomioiminen on edellytys kokonaisvaltaiselle hoitotyölle. Toinen
yhtymäkohta on käsitys etiikasta ja sen ilmenemisestä käytännöllisenä toimintana.
Vaikka molempien näkökulmasta tarvitaan universaaleja etiikan teoreettisia
lähtökohtia, yhtä merkityksellisessä ellei merkityksellisemmässä roolissa on
tunnistaa käytännöllinen ja vuorovaikutuksellinen etiikka ja vastuullisuus omasta
toiminnasta. Kolmas yhtymäkohta on ”luonnon”95 keskeisyys. Ekofeministinen
95

Käsitteenä luonto on monimerkityksellinen. Tässä yhteydessä viittaan sillä biologiseen luontoon,
jonka perusteella myös hoitaminen voidaan ymmärtää luonnollisena toimintana.
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etiikka on kiinnostunut niin elollisen, elottoman kuin ihmisen oman ”luonnon”
kysymyksestä. Samoin hoitotyön etiikassa ja hoitamisessa yleensä luonto on
keskeinen, koska ihmisen (ja luonnon) hoitaminen ymmärretään ihmiskunnan
luonnollisena ja ylläpitävänä tekijänä. Hoitotyön näkökulmasta on olennaista, että
hoitaminen liitetään ihmisistä juuri ”naisen luontoon”. Siten ekofeministinen
käsitys naisen ja luonnon yhdistävästä alisteisuudesta tiivistyy hoitavassa
naisessa96.
Näiden lisäksi ekofeministisessä etiikassa on tarkasteltu mielestäni sellaista
tasa-arvoa koskevaa käsitteistöä, joihin hoitotyön etiikan tutkimuksessa on
ainoastaan viitattu. Nämä käsitteet muodostavat tämän tutkimuksen teoreettisen
viitekehyksen, ja palaan niihin luvussa 8. Ekofeministinen etiikka toimii siten
tämän tutkimuksen innoittajana ja ontologisten lähtökohtien avaajana, ja sen
vaikutus ilmenee tutkimuskysymyksessä, teoreettisessa viitekehyksessä,
tutkimuksen toteuttamisessa ja lopulta siinä, mitä ymmärrän tutkimustuloksilla ja
niiden merkityksellä.
Ekofeministisen etiikan ja siten myös ekofeministisen ajattelun juuret97 ovat
modernissa ympäristöfilosofiassa98. Ympäristöfilosofia tutkii ihmisen ja luonnon
välisiin
suhteisiin
liittyviä
(Väyrynen
2006)
käsitteellisiä,
maailmankatsomuksellisia ja eettisiä ongelmia. Sen tarkastelukulmana on ihmisen
suhde eläimiin, luontoon ja tuleviin sukupolviin. (Vilkka 1993, 12.)
Ympäristöfilosofiaan ja -etiikkaan sisältyy käsitys kosmoksesta, jossa kaikella on
oma arvonsa ja merkityksensä ja kaikki ovat yhteydessä kaikkeen. Kokonaisuus
määrittää jokaista osaa ja osat kokonaisuutta, joten myös muutos toisessa
vaikuttaa myös toiseen. Tavoitteena on säilyttää tuo arvo, tasapaino, yhtenäisyys,
vakaus, diversiteetti ja harmonia. (Merchant 1992, 74–76, Oksanen 1997,
Leopold 1997, King 1999.)
Ympäristöfilosofian periaatteiden ensimmäisenä muotoilijana pidetään Aldo
Leopoldia99 (1887–1948). Leopoldin perusote on holistinen, ja hän korostaa
yksilöiden sijaan yhteisöjä ja yhteisön jäsenten keskinäisten funktionaalisten
96

Ekofeministisessä ajattelussa (kuten ei myöskään hoitotyössä) ei ole yksimielisyyttä naisen ja
luonnon välisestä yhteydestä ja sen seurauksista.
97
On huomioitava, että näkökulmani on varsin ahtaan länsimainen, sillä ulottuuhan sekä
ekofeministisen ajattelun että ympäristöfilosofian käsittelemien teemojen historia maailmanlaajuisesti
aina alkuperäiskansojen perinteisiin asti (Kailo 2002a, 2006, Väyrynen 2006). Tutkimuksen rajauksen
vuoksi aloitan tarkasteluni kuitenkin vasta 1900-luvulta.
98
Ympäristöfilosofiasta käytetään myös käsitteitä ekosentrinen filosofia, ekofilosofia, ekologinen
filosofia ja luonnonfilosofia.
99
Leopoldin filosofian taustalla on tunnistettavissa Millin utilitarismia (Merchant 1992, 74–76).
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yhteyksien merkitystä (Leopold 1997, Oksanen 1997, Väyrynen 2006, 191).
Hänen mukaansa ensisijaista eettisyydessä ovat suhteet yksilöiden ja sen jälkeen
yksilöiden ja yhteiskunnan välillä. Eettisyys kokonaisuudessaan määrittyy sekä
eettisyydestä että esteettisyydestä: teot, jotka tukevat kauneuden, arvokkuuden ja
tasapainon säilymistä, ovat eettisesti oikein. (Leopold 1968, Merchant 1992, 74–
76.) Toinen keskeinen modernin ympäristöfilosofian edustaja on syväekologian
(engl. deep ecology) oppi-isä Arne Næss (1921-). Hänen holistisessa
maailmankäsityksessään kaikilla lajeilla on yhtäläinen oikeus elää ja toteuttaa
itseään. Kuitenkaan oletus lajien välisestä tasa-arvosta ei mitätöi ihmisen
olemuksellista ainutlaatuisuutta, johon kuuluu olennaisena vastuullisuus.
Olennaista on, että ihminen tiedostaa olevansa sekä henkisesti että biologisesti
osa luontoa sen sijaan, että käsittäisi itsensä siitä irrallisena ja erilaisena. (Næss
1997, Oksanen 1997, Väyrynen 2006, 186–190.)
Ekofeministinen
ajattelu
on
ympäristöfilosofian
ja
feminismin
yhtymäkohdissa (Merchant 1992, 74–76, King 1999, Mellor 2002).
Ympäristöfilosofian vaikutteet näkyvät ekofeministisen ajattelun lähtökohtana
tarkastella uudelleen sekä suhdetta luontoon että käsitystä luonnosta kulttuurille
vastakkaisena ja erillisenä (Plumwood 1993, Humm 1995, Mellor 1997, Warren
1997a, King 1999). Luonto ymmärretään holistisena kokonaisuutena, ja se
käsittää sekä ihmiset että muun elollisen ja elottoman luonnon (Anttila 1988, 11–
12, Davies 1988, 4, Merchant 1992, Mellor 1997, 1, Kailo 2005). Siinä kaikki
osatekijät ovat riippuvaisia toisistaan (Davies 1988, 4, Merchant 1992, Plumwood
1993, 2002, Gruen 1994, 124, 74–76, Mellor 1997, 1, Kailo 2005): muutos
yhdessä osatekijässä vaikuttaa toisiin kaukaisiin ja näennäisen riippumattomiin
osatekijöihin (Davies 1988, 4, Merchant 1992, 74–76). Kokonaisuus toimii
synergian periaatteella, jolloin osat yhdessä luovat enemmän kuin osien
yhteenlasketun toiminnan summa (Merchant 1992, 74–76). Sen tasa-arvo voidaan
löytää, jos ymmärretään kaikkien vaikutus kaikkeen (Anttila 1988, 11–12).
Feminismin näkökulmasta ekofeminististä ajattelua100 voidaan pitää
feminismin historian uusimpana, kolmannen aallon feminisminä (engl. third wave
feminism), vaikka sen synty sijoittuukin jo 1970-luvulle (Suutala 2001, 16).
100

Warrenin (1997b, 22) mukaan ekofeministinen ajattelu haastaa aikaisempien feminististen
suuntauksien kattavuuden. Aikaisemmat suuntaukset ovat riittämättömiä, keskeneräisiä ja
ongelmallisia, koska ne eivät huomioi naisten ja luonnon sortavaa analogista suhdetta. Hänen
mukaansa ekofeministinen ajattelu voi toimia tarvittavana transformatiivisena eli muutosfeminisminä.
Ekofeministisen ajattelun ja etiikan kritiikistä ja vastakommenteista voi lukea lisää esimerkiksi
seuraavista teksteistä: King (1991), Gruen (1994), Molyneux & Steinberg (1995), Cook (1998),
Sargisson (2001), Kronlid (2003) ja Kailo (2005).
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Käsitteen otti ensimmäisenä käyttöön ranskalainen kirjailija Françoise
d’Eaubonne 1970-luvulla, kun hän totesi ja määritti naisen ja luonnon välisen
sorron analogista yhteyttä (Merchant 1992, 184–187, Suutala 2001, 17, Kailo
2002b). Samana vuonna d’Eaubonnen kanssa Sherry Ortner muotoili
ekofeministisen ajattelun peruskysymyksen naisen ja luonnon sukulaisuudesta ja
yhteisestä kohtalosta (Suutala 2001, 18). Nykyisin ekofeministinen ajattelu on
monihaarainen suuntaus, joissa jokaisessa on omat painotuksensa (Anttila 1988,
56, Merchant 1992, 184–187, Mellor 1997, 3, Plumwood 2000, Kailo 2005,
2006) esimerkiksi naisen ja luonnon suhteesta, vapauden, tasa-arvon, teorian ja
tietoteorian käsitteistä (Warren 1997b, 22). Yhteisiä perusväittämiä ovat kuitenkin
feministisen taustan tuoma sukupuolen näkökulma, patriarkaatin kritiikki ja sen
dualismin purkaminen: ekofeministisen ajattelun näkökulmasta länsimainen
hierarkkinen dualistinen maailmankuva on patriarkaalinen, ja se alistaa ja riistää
sekä luontoa että naisia. Näiden alistamisella on samanlainen rakenne, ja edellytys
molempien riiston loppumiselle on tunnistaa tämä. (Anttila 1988, 56, Davies
1988, 4, Plumwood 1991, 3, Mellor 1997, 69, Warren 1997a, 1997b, 22, Wilson
1997, King 1999, Suutala 2001, 18, Plumwood 2000, Kailo 2005, 2006.) Lisäksi
feministisen teorian ja käytännön on Warrenin (1997b, 22) mukaan sisällettävä
ympäristöfilosofinen näkökulma ja feministinen näkökulma on oltava mukana
ympäristöfilosofisten ongelmien ratkaisussa.
Olisikin keskeistä tunnistaa ja purkaa naisen ja luonnon välinen sorron
analogia (Warren 1997b). Se vapauttaisi101 paitsi naisen ja luonnon myös miehen
(Merchant 1992, 184–187, Suutala 2001, 18). Tunnistaminen ja purkaminen voi
tapahtua sortoa oikeuttavan ajattelun erittelyllä. Warrenin (1997b) mukaan
ihmiset toimivat sosiaalisesti rakentuneessa ajattelukehyksessä tai käsitteellisessä
viitekehyksessä. Se muokkaa, heijastaa ja selittää niitä uskomuksia, arvoja, ja
asenteita, joita meillä on itsestämme ja maailmastamme. Käsitteellisen
viitekehyksen rakentavat muun muassa sellaiset tekijät kuin sukupuoli, rotu,
luokka, ikä, seksuaalisuus, uskonto ja kansalaisuus. Patriarkaalisessa
käsitteellisessä viitekehyksessä arvostetaan enemmän perinteisesti miehiseksi
kuin naisiseksi määritettyjä uskomuksia, arvoja, asenteita ja olettamuksia, ja se
olettaa ne ainoina ja itsestään selvinä lähtökohtina. (Warren 1997b, 25.) Kun
nainen ja luonto määrittyvät systemaattisesti alemmaksi kuin mies ja kulttuuri
(Plumwood 1993, Warren 1997b, 25, King 1999), ovat naisten ja luonnon sorron
101

Vapautuminen ei tarkoita kuitenkaan vapautumista luonnosta (vrt. Beauvoir, joka halusi vapautua
juuri naisen luonnosta eli immanenssista) (Suutala 2001, 18).
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väliset yhteydet viime kädessä käsitteellisiä. Siten ei riitä, että suhde luontoon
määritetään uudelleen, vaan on tunnistettava, purettava ja määritettävä uudelleen
se patriarkaalinen käsitteellinen viitekehys, joka sortaa analogisella rakenteella
sekä naista että luontoa. (Warren 1997b, 25.)
Ekofeministisessä ajattelussa ihmisen ja luonnon välinen suhde on siten
keskeinen. Sen kautta voidaan ymmärtää paremmin luontoa paitsi eläiminä ja
kasveina myös omana ”luontonamme” (Suutala 1995, 12). Tässä tutkimuksessa
tarkastelen luontoa erityisesti ihmisessä olevana ”luontona”102. Luonto on läsnä
jokaisessa ihmisessä, mutta patriarkaalisessa käsitteellisessä viitekehyksessä
feminiininen ja naisinen on liitetty ja määritetty lähemmäksi luontoa kuin
maskuliininen ja miehinen103 (Anttila 1988, Vilkka 1993, King 1999). Hoitaminen
liitetään luontona naiseen ja siten näiden välinen alistussuhde on perusteltavissa ja
nainen on hoitajana osa alistettavaa luontoa. Koska naiset ovat tämän näkökulman
mukaan luonnostaan hoitavia, ei hoitamista tarvitse arvostaa eikä siitä tarvitse
myöskään maksaa. Näin ollen myös sen tutkiminen on yhdentekevää. (Vilkka
1993, 75.)
Ekofeministinen ajattelu kuitenkin kyseenalaistaa essentiaalisen oletuksen
luontoon sidotusta naisesta ja sen, että naisten rooli lasten synnyttäjänä ja
hoitajana tekisi naisesta lähempänä luontoa olevan kuin miehestä. Naisten
”luonnon läheisyyttä” korostaa ennemminkin naisten ja miesten toisistaan
eriytetyn arjen erilaisuus sekä naisiin ja miehiin kohdistuvat erilaiset
yhteiskunnalliset odotukset ja velvollisuudet. (Leppänen 1998, 38, Suutala 2001,
18, 19.) Naiset siten sekä sosiaalistetaan että myös ”luonnostetaan” tiettyyn
naisen rooliin: naisten toiminnassa vedotaan essentiaaliseen luonnolliseen
hoitajuuteen. Näiden roolien epäkriittinen hyväksyminen tai jopa ylistäminen ei
johda
ekofeministisen
tavoitteen
mukaiseen
patriarkaalisten
yhteiskuntarakenteiden muuttamiseen (Leppänen 1998, 38). Siten siis on
tunnistettava myös se, että luonnollistamalla naiset hoitajina voidaan riistää
naisia. Tämä tulkinta ei ole sidottu sukupuoleen, vaan se on vallitseva tulkinta.
Vaikka niin olisikin, että nainen ja luonto olisivat lähempänä tosiaan, on ainakin
nähtävä se alisteinen suhde, mikä näiden aliarvostamisesta syntyy. (Vilkka 1993,
75.) Vaikka hoitajat haluaisivatkin pitää kiinni siitä, että hoitaminen on naisen
102

Olen siis rajannut sinänsä mielenkiintoisen ja keskeisen ihmistä ympäröivän luonnon tarkastelun
tämän tutkimuksen ulkopuolelle.
103
Ekofeminismissä on erilaisia painotuksia sen suhteen, miten läheinen naisen suhde on luontoon
(Warren 1997b, 22, Suutala 2001,18) ja millaiseksi sorron laatu ja sen poistamisen tavat ymmärretään
(Warren 1997b, 22).
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luonto, on nähtävä ja päästävä eroon siitä, että luontona olemisen ei tule eikä
tarvitse merkitä alistamista (vrt. Kailo 2004, 2005).
6.2

Ero

Ero (engl. difference) kuuluu feministisen filosofian, moraalifilosofian ja
aktivismin ehkä kiistellyimpään käsitteistöön (Holm 1993, Tronto 1993, 15, Holli
1995, Rojola 1996) ja liittyy keskeisesti kaikkiin muihin feminismin keskeisiin
käsitteisiin, myös tasa-arvoon. Koska tasa-arvo on vertaileva käsite, se tarvitsee
aina jonkin eron tai samuuden (engl. sameness), jonka suhteen sitä tarkastellaan.
Käsitystäni vastaakin Hollin (1995) määritelmä näiden välisestä suhteesta ja niin
kutsutusta relationaalisesta tasa-arvosta. Hänen mukaansa tasa-arvo ei ole
palautettavissa eroon tai samuuteen, vaan se käsitteellistyy vain välitilassa, jossa
ero ja samuus ovat molemmat läsnä. Siten tasa-arvosta puhuttaessa ero ja samuus
ovat samanaikaisesti läsnä.
Eron käsitteen synty ajoittuu toisen aallon feminismin tuomaan tasaarvokeskusteluun (Leng 2000) miesten ja naisten välisen seksuaalisuuden erosta
(Barrett 1989, 37–48, Leng 2000). Sen on tulkittu olevan miehen ja naisen välillä
sekä erottavana että yhdistävänä tekijänä, ja sitä on haluttu joko korostaa tai
hävittää. Sukupuolten välisen eron tarkastelun kautta on päästy tiedostamaan
myös sukupuolten sisäisiä eroja. (Barrett 1989, 37–48, Rojola 1996, Leng 2000.)
Sukupuolten väliseen eroon ja samuuteen liittyy myös kysymys siitä, ovatko
naiset
ja
miehet
olennaisella
tavalla
erilaisia
vai
samanlaisia.
Sukupuoliessentialismin näkökulmasta naiset ja miehet ovat erilaisia luonnostaan
ja olemukseltaan, kun taas konstruktivismin näkökulmasta sukupuolten väliset
erot ovat sosiaalisesti ja kulttuurisesti konstruoituja. (Holm 1993, 34, Höglund
2001, 44.) Erolla on siten tarkoitettu ensinnäkin naisten ja miesten välistä eroa,
toiseksi naisten keskinäistä eroa ja kolmanneksi eroa sosiaalisena ulottuvuutena.
(Barrett 1989, 37–48.)
Tasa-arvon näkökulmasta feministinen sukupuoliero voidaan ymmärtää
kolmen eri teoreettisen position kautta. Näitä ovat oletus naisten ja miesten
perimmäisestä samanarvoisuudesta (engl. equality), erilaisuudesta (engl.
difference) tai sukupuolen kaksijakoisuuden sijasta moninaisuuden kautta (engl.
diversity) (Kuusipalo 2002, 210, Squires 2004). Valistuksen perintöä kantava
samanlaisuusajattelu (engl. equality theory) yhdistetään usein liberalistiseen ja
sosialistiseen feminismiin (Saarinen 1985, Cavarero 1989, 1995, Kuusipalo 2002,
212). Tasa-arvon toteutumisen esteeksi ymmärretään epäoikeudenmukaiset
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yhteiskunnalliset
rakenteet,
arvot
ja
asenteet
(Saarinen
1985).
Samanlaisuusajattelun tavoitteena on poistaa sukupuoleen perustuva syrjintä ja
yhtäläinen kohtelu (engl. equal treatment) ja taata yhtäläiset mahdollisuudet
(engl. equal opportunities) lainsäädännöllisin keinoin. Tavoitteena on
sukupuolineutraali, androgyyninen yhteiskunta, jossa sukupuolella ei ole tai ei
saisi olla väliä (Cavarero 1989, 1995, Liehu 1998, 234, Kuusipalo 2002, 212),
mutta kaikki laitetaan kuitenkin samaan (miehiseen) malliin. Mielestäni tämä
samanlaisuusajattelu on tunnistettavissa keskeisesti myös hoitotyön ja
terveydenhuollon tasa-arvon ihanteessa. Tasa-arvon edistämisessä keskitytään
rakenteellisiin kysymyksiin jopa yksilön kustannuksella, jolloin näennäisesti
kannatetaan yksilöiden eroavaisuuksien huomioimista, mutta diskriminoinnin
pelossa (tai taloudellisten resurssien puutteessa) kaikki hoidetaan samanlaisina
”suomalaisina kansalaisina”. Tätä tulkintaa tukee myös systemaattisten
kirjallisuuskatsausten tulos.
Sukupuolieroa korostava erilaisuusajattelu (engl. difference theory)
(Kuusipalo 2002, 212) tai yhdenvertaisuusajattelu (Saarinen 1985) puolestaan
kritisoi näkemystä sukupuolten perimmäisestä samanlaisuudesta suhteessa
näennäisesti yhteiseen normiin (Liehu 1998, 234, Kuusipalo 2002, 212–213), joka
on liberalismin abstraktin ja universaalin yksilön kategoriana kansalainen, yksilö,
palkansaaja
tai
ihminen.
Tämän
näkökulman
mukaan
yhteistä
sulkupuolineutraalia normia ei ole, vaan se viittaa aina hallitsevan kulttuurin
miehiseen toimijaan: sukupuolineutraalius on vain miehisen naamio. Onkin
kiinnostavaa kysyä, millainen sokeus hoitotyössä ja terveydenhuollossa vallitsee?
Mitkä ovat ne stereotyyppiset määritykset, jotka liittyvät hoitajaan, lääkäriin ja
potilaaseen? Entä kyetäänkö näkemään, tunnistamaan ja olennaisesti
tunnustamaan näihin määrityksiin sopimattomia? Sukupuolisokeus johtuu siitä,
että ei tunnisteta sukupuolten välisiä valtasuhteita. (Kuusipalo 2002, 212–213.)
Moninaisuusajattelun (engl. diversity theory) näkökulmasta ei ole olemassa
sellaisia identiteettejä kuin naiset tai miehet. Niitä rakennetaan, toistetaan ja
vahvistetaan diskursseilla, diskursseissa, yhteiskunnallisilla käytännöillä ja
puhetavoilla. Identiteetti ei ole pysyvä vaan muuttuva ja moninainen. (Kuusipalo
2002, 214.) Toisaalta diversiteetti viittaa myös niihin ”erilaisiin
samanlaisuuksiin”, joita eri ryhmien sisällä on (Alice 2000).
Eron tarkastelu määritetään usein kuuluvaksi sosiologian alueelle, mutta
keskeistä on myös sen käsitteellinen (Scott 1992) ja filosofinen pohdinta
(Heinämaa & Saarinen 1983), koska koko länsimaisen ajattelun voidaan katsoa
pohjautuvan eroon (Davies 1988, 5, Plumwood 1993). Filosofisesta näkökulmasta
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ero ja samuus ovat keskeisiä kategorioita inhimillisessä ajattelussa (Turunen
1995, 26), mutta ei ole olemassa eroa tai samuutta sinänsä, vaan ne edellyttävät
jonkin ominaisuuden, jonka suhteen niistä puhutaan. Siten ero ja samuus ovat
eroa ja samuutta suhteessa joihinkin olennaisiksi katsottuihin ominaisuuksiin.
Mahdollisia ominaisuuksia, joihin niitä voidaan verrata, on rajattomasti, ja
vertailun edellyttämät ominaisuudet selviävät jokaisen tilanteen ja sen
vaatimusten kautta. (Heinämaa & Saarinen 1983.)
Ajattelisin, että on olemassa eroa ja samuutta sinänsä suhteessa johonkin
ominaisuuteen, mutta ne järjestäytyvät luokkiin tai tyyppeihin vasta ihmisten
sopimuksesta ja toimesta (vrt. Heinämaa & Saarinen 1983). Kuten mahdollisia
ominaisuuksia on rajattomasti, on myös rajaton kyky jättää huomiotta tai
sivuuttaa eroja ja samuuksia. Ominaisuuksia sivuutetaan epäolennaisuuksina,
mutta epäolennaisuus ei ole absoluuttinen määritelmä, vaan se vaihtelee
tilanteista, tarkoitusperistä ja muista asioista riippuen. Eron ja samuuden tavoin
epäolennaisuuskaan ei ole maailmassa sinänsä, vaan se hahmotetaan maailmaan.
Kaikkien vertailujen taustalla on siten hahmotusta, ryhmittelyä, sivuuttamista ja
huomiotta jättämistä. Toisia asioita korostetaan toisten kustannuksella, ja
jokaiseen
samanlaisuusarvostelmaan
liittyy
valintaa
eikä
mikään
samanlaisuusarvostelma ole absoluuttinen. Sinänsä ero ei osoita mitään, vaan se
syntyy ihmistodellisuuden merkitsevänä ulottuvuutena vasta hahmotuksen ja
todellisuutta koskevan jäsennyksen kautta. Siten merkitsevä ero on tulkinnan
ominaisuus. Ero tai samuus ei siten ole ehdotonta, ja kiinnostavinta onkin se,
millainen viitejärjestelmä eli hahmotuskehikko kulloinkin tämän perustalle
oletetaan. Koska mikään ero ei sinällään ole merkitsevä, onkin tarkasteltava sitä
ylläpitävää hahmotuskehikkoa. (Heinämaa & Saarinen 1983.)
6.2.1 Jakoon perustuva ero
Länsimaisen ajattelun eron hahmotuskehikko on ollut vahvasti patriarkaalinen,
jossa ero on käsitetty jakoon perustuvaksi (Davies 1988, 5, Plumwood 1993, 47–
48, Moyer 2001). Jako merkitsee osapuolten erottamista toisista radikaalilla
poissulkemisella, etäisyydellä ja vastakkaisuudella asioiden välillä (Davies 1988,
5, Keller 1988, 175–176, Plumwood 1993). Jakoon rakentuvat vastinparit eli
dualismit (Davies 1988, 5, Plumwood 1993, 2002) näkyvät niin Platonilla,
Aristoteleella, Kantilla kuin Freudillakin (Keller 1988, 175–176). Dualistinen
jako juontuu siis länsimaisen filosofian historian minä - toinen -jaosta, jossa
kaikki se, joka ei ole osa minua, määritellään toiseksi (Leppänen 1998). Tällaisia
151

dualismeja ovat esimerkiksi mies/nainen, mieli/ruumis, ihminen/eläin,
järki104/tunne,
subjekti/objekti,
itse/toinen,
henki/materia,
herra/orja,
rationaalisuus/eläimellisyys,
kulttuuri/luonto,
vapaus/välttämättömyys,
yleinen/erityinen, sivistynyt/primitiivinen, tuotanto/toisto ja julkinen/yksityinen
(Plumwood 1986, 1993, 43, Leppänen 1998, Kailo 2002a, 34). Länsimaisen
dualistisen joko – tai lähtökohdan vastinpariajattelu on luonnollistettu ja perustuu
patriarkaaliselle herruuden logiikalle eli dominoivalle valtasuhteelle (Warren
1994, 184, 2000, 47). Se eroaa dikotomisesta erosta siinä, että dualistiseen eroon
liittyy olennaisesti hierarkkinen suhde, joka on systemaattisesti rakennettu
suhteessa korkeampaan ja matalampaan, parempaan ja huonompaan, hallitsijaan
ja hallittavaan (Scott 1992, Plumwood 1993, 47–48) ja toinen puoli on alisteinen
toiselle puolelle (Scott 1992, Plumwood 1993, 47–48, Warren 1997b, 25, Warren
2000, Moyer 2001). Tämä palvelee eriarvoisuuden oikeuttamista (Warren 1997b,
25).
Dualismille ominaisia piirteitä ovat kieltäminen, hyperseparaatio, sisällytys,
välineellistäminen ja homogenisaatio. Kieltäminen (engl. denial) tarkoittaa sitä,
että dualismin etuoikeutetussa asemassa toimiva yrittää käyttää hyväkseen toisen
palveluja, hyötyä niistä ja samalla kieltää olevansa riippuvainen niistä.
Hyperseparaatiossa eli radikaalissa poissulkemisessa (engl. radical exclusion)
etuoikeutetussa asemassa oleva määrittelee tavan, jolla osoittaa olevansa
essentiaalisesti erilainen kuin vastinparinsa. Tämän kautta syntyneessä
polarisoinnissa tai binarismissa kielletään yhteiset tai jaetut piirteet ja jatkuvuus.
Siten syntyy kaksi erillistä omissa tiloissa elävää maailmaa, joilla ei ole mitään
yhteistä (Jaggar 1983, 96, Plumwood 1993, 47–55, 2002, Warren 1997b, 25,
Leppänen 1998, 39), ja se käsitteellisesti erottelee todellisuudesta vastakkaisia
näkökantoja, jotka itse asiassa ovat erottamattomia tai toisia täydentäviä (Jaggar
1983, 96, Warren 1997b, 25). Jaon osapuolet on erotettu toisistaan (esimerkiksi
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Esimerkiksi järjen käsite on mielenkiintoinen. Länsimaisessa filosofiassa on naiset ja luonto
yhdistetty toisiinsa (Plumwood 1991, 3, Donner 1997, Warren 2000, 100–101). Vaikka
rationaalisuudella ja luonnolla on useita eri määrityksiä ja merkityksiä, on ne tyypillisesti kuitenkin
asetettu vastakkain. Luontoon liitetään kaikki ne piirteet, joita järjellä ei ole. Näitä piirteitä ovat
naiseus, tunteet, ruumis, vietit, eläimellisyys, primitiivisyys, sivistymättömyys, epäinhimillinen
maailma, materia, fyysisyys, kokemus, irrationaalisuus ja hulluus. (Plumwood 1997, 19–20.)
Ongelmallista ei ole rationaalisuus sinänsä, vaan instrumentaalinen, oppositionaalinen, abstrakti,
irrallinen ja universaali järki. Oppositionaalinen järki erottaa tunteet rationaalisuudesta (Plumwood
1990, Donner 1997), kun taas rationaalinen ja emotionaalinen intelligenssi (eikä järki) voidaan nähdä
yhden ilmiön erimuotoina. Eettinen motivaatio, päätöksenteko ja käytäntö vaativat näiden kahden
yhteistyötä. (Warren 2000, 100–101.)
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sielu ja ruumis) ja toista osapuolta pidetään arvokkaampana kuin toista (Davies
1988, 5, Plumwood 1993, 47–48, 2002, Moyer 2001).
Sisällyttämisessä (engl. incorporation, relational definition) puolestaan
beauvoirilaisessa toiseuden hengessä jokainen on olemassa vain suhteessa toiseen
ja siten ei ole itsessään mitään. Tämä eroaa tasa-arvoisesta riippuvuudesta ja
toisena olemisesta siinä, että toinen määritetään ainoastaan suhteessa omiin
intresseihin ja alempi määrittyy ylemmän kautta. (Plumwood 1993, 47–55, 2002,
Leppänen 1998, 39.) Välineellistämisessä (engl. instrumentalism, objectification)
alemman oletetaan toimivan ylemmän sellaisena välineenä, jonka avulla ylemmät
saavuttavat päämääränsä. Toisen osapuolen asettaminen erilaiseen, matalampaan
moraaliseen kategoriaan, antaa luvan käyttää muita välineinä. Välineellistäminen
tarkoittaa myös sitä, että alemmilla ei ole itseisarvoa. Homogenisaatiossa (engl.
homogenisation, stereotyping) alempiarvoisten erilaisuudet sivuutetaan
(Plumwood 1993, 47–55, 2002). Dominoitavan osapuolen eli alistetun ryhmän
tulee puolestaan näyttää riittävän homogeeniselta, jotta sen määrittäminen ja
dominointi voi toimia. Siten homogenisaation myötä alistetun ryhmän välisiä
sisäisiä eroja ei huomioida. Hallitseva osapuoli pyrkii siis homogenisoimaan
hallittavan. (Plumwood 1993, 49, 2002.)
Herruuden logiikka sisältää siten vahvan arvojärjestelmän (Scott 1992,
Plumwood 1993, 2002, Warren 2000, 48), joka tuottaa oletetun moraalisesti
relevantin eron ylemmän ja alemman välillä (esimerkiksi että ylempi on
rationaalinen ja alempi ei). Arvojärjestelmään sisältyvässä arvohierarkkisessa
ajattelussa asiat arvotetaan hierarkkisesti ylempiin ja alempiin. Ongelmana ei
sinänsä ole arvohierarkkinen dualismi vaan tapa, jossa arvohierarkialla pyritään
herruuden logiikaan kuuluvaan vastakkaiseen arvodualismiin, vakiinnuttamaan
alemmuus ja oikeuttamaan alistaminen. (Warren 1990, 129, 1994, 184, 1997b, 24,
2000, 47, 48.) Vastakkaisella arvodualismilla tarkoitetaan erotettuja pareja, joissa
erot nähdään toisensa poissulkevina (eikä toisensa sisältävinä), vastakkaisina
(eikä täydentävinä) ja annetaan suurempi arvo toiselle osapuolelle. (Warren 1994,
184, 2000, 46.) Tähän liittyy myös se, että valtaa luodaan, ylläpidetään tai
säilytetään paitsi käsitteellisesti myös käytännön toiminnassa osoittamalla,
toimimalla ja valitsemalla ”ylempien” ja ”alempien” asioita (esimerkiksi asuu
tietyllä asuinalueella, käy tietyissä kaupoissa). (Warren 2000, 47.) Tämä on myös
ylivallan lähestymistapa (Warren 1994, 184). Ilman herruuden logiikan
tunnistamista samuuksien ja erojen tarkastelu on pelkkää näiden kuvausta.
Herruuden logiikassa moninaisuus (tai erilaisuus) on yksi herruuden oikeutuksen
lähtökohta. (Warren 2000, 50.)
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6.2.2 Ero porrasteettomana erilaisuutena
Miltä sitten länsimainen dualismiin perustuva eron hahmotuskehikko näyttää
feministisen
moraalifilosofian
silmin?
Feministisen
moraalifilosofian
näkökulmasta on olennaista, että eron ontologisesta näkökulmasta ero on
olemassa, se tunnistetaan ja tunnustetaan (Wilson 1997, Warren 2000, 100–101,
Moyer 2001) ja eroa kunnioitetaan (Davies 1988, 5, Wilson 1997, Leppänen
1998). Se, että ero tehdään ymmärrettäväksi, ei kuitenkaan merkitse sitä, että ero
poistetaan. Tästä näkökulmasta eroa ei ymmärretä jakamisena ja dualismina vaan
maailman järjestymisen periaatteena, joka poikkeaa täysin dualistiseen jakoon
perustuvasta periaatteesta. Poikkeukset eivät vahvista sääntöä, vaan niillä on
itsessään merkitystä. (Keller 1988, 175–176, Warren 2000, 100–101, Moyer
2001.) Tästä näkökulmasta intressinä ei ole poistaa ja hävittää eroja, vaan purkaa
hierarkkista eriarvoisuutta (Davies 1988, 5, Leppänen 1998), jolloin eron ei
tarvitse merkitä hierarkkista paremmuutta ja ylemmyyttä (Cheney 1994, 168,
Suutala 2001, 22). Hierarkkisen dualistisen jaon sijaan ero voidaan ymmärtää
dikotomisena, joka tarkoittaa porrasteetonta erilaisuutta ilman hierarkiaa. Siinä
ihmiset ovat arvokkaita, koska he ovat erilaisia, minun ja toisen ero on
positiivinen, ja tämä merkitsee sitä, että kummallekin tunnustetaan toisistaan
riippumaton arvo. (Davies 1988, 5, Leppänen 1998.) Eron kunnioittamisessa
moninaisuus on päämäärä sinänsä (Keller 1988, 175–176) ja edellytys
monokulttuurin purkamiselle ja diversiteetille (Kailo 2002a, 34). Diversiteetin
käsite sisältää radikaalin tasa-arvoisten mahdollisuuksien käsitteen uudelleen
määrittämisen (Davies 1988, 5, Leppänen 1998). Erojen perustalta syntyvä
diversiteetti muuttaa alistavan toiseuden myönteiseksi toiseudeksi, joskin
diversiteetissä toiseus on silloin toissijainen kysymys. Erojen taustalta voidaan
löytää myös ykseyttä ja samuutta. Erilaisuuksien ykseydessä ei myöskään
kenenkään tarvitse olla vallankäyttäjä105 (Suutala 2001, 22), vaan kaikkia yhdistää
elämä, ja se on tärkeämpi kuin eri olentojen väliset erot (Suutala 1995, 18).
Samuuden filosofian lähestymistapa perustuu joko – tai -asettelun sijaan sekä
jatkuvuuden (engl. continuity) että erilaisuuden (engl. difference) tunnistamisen ja
rinnakkaisuuden filosofiaan (Plumwood 1993, 67, Kailo 2002a, 33). Warrenin
(1990) mukaan erilaisuus ja yhteenkuuluvuus kahden asian välillä voidaan
ymmärtää unity- ja solidarity-käsitteiden avulla. Unity perustuu hierarkkisiin
dualismeihin ja alistavaan yhtäläisyyteen, eikä se anna tilaa erilaisuudelle.
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Mielestäni tässä Suutala (2001) viittaa juuri ylivaltaan.
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Solidarity puolestaan kuvaa avoimempaa yhteisöä, jonka solidaarisuus perustuu
yhteisiin kokemuksiin ja joka tunnustaa jäsenten erilaisuuden. Siinä ylläpidetään
erilaisuutta ja kielletään samalla abstrakti yksilöllisyys, joka tarkoittaa sitä, että
ihmisten ei oleteta olevan niin yksilöllisiä, ettei heillä olisi samuutta (Warren
1990, 131–132, Leppänen 1998, 41.)
Erojen kieltäminen ja kritiikitön universalismi noudattavat samaa rakennetta
kuin radikaalin eron oletus, sillä sekin kieltää eron merkityksen. Diversiteettiin
sisältyykin sekä eettinen että metodologinen edellytys, että erilaisuutta ei
tarkastella suhteessa valtakulttuurin arvotuksiin ja normeihin eikä myöskään
täysin siitä erillisenä, erilaisena. (Kailo 2002a, 35.) Oletus erojen
merkityksettömyydestä legitimoi maailman teoretisoinnin näennäisen erottomasta
perspektiivistä. Erojen kunnioittaminen, tunnistaminen ja tunnustaminen johtavat
väistämättä keskusteluun ja perspektiivien moninaistumiseen. (Cheney 1994,
168.) Epistemologian ja metodologian näkökulmasta eroon perustuvan tiedon
päämäärä ja tiedonhankinnan lähtökohdat eroavat jakoon perustuvasta.
Epistemologinen lähtökohta ei edellytä jaotteluja eri asioiden välillä, koska sen
voidaan katsoa rikkovan yhteyksiä ja tuovan yhteyden tilalle etäisyyden.
Epistemologisena lähtökohtana erojen tunnustaminen puolestaan ottaa
lähtökohdaksi yhteen nivoutumisen, jonka kautta eron avulla voidaan löytää uusia
yhteydenmuotoja. Eroavaisuus ei silloin merkitse epäjärjestystä tai lain
puuttumista, vaan ne ovat osoitus laajemmasta järjestyksestä, jota ei voi pelkistää
yhdeksi laiksi. (Keller 1988, 176–177.)
Ei kuitenkaan ole aina selvää, että eroon liittyy eriarvoisuuden tekijä. Millerin
(1979) mukaan eriarvoisuus voi olla tilapäistä tai pysyvää. Tilapäinen
eriarvoisuus on sosiaalisesti rakentunutta eriarvoisuutta, joka ilmenee esimerkiksi
vanhempien ja lasten, opettajan ja oppilaan ja lääkärin ja potilaan välisissä
suhteissa. Siinä suhteessa vahvempi osapuoli olettaa omaavansa eri suhteissa joko
määrällisesti tai laadullisesti erilaisia kykyjä, tietoa tai taitoa, ja hänen tehtävänsä
on antaa tai tarjota niitä alemmalle. Vaikka heikompi osapuoli antaisikin jotakin,
suhde perustuu heikomman osapuolen palvelemiseen. Suhteen suuri tehtävä onkin
tässä: vahvemman oletetaan auttavan heikompi osapuoli (takaisin)
täysivaltaiseksi. Sosiaalisesti rakentuneen suhteen tärkein tehtävä ja tavoite on
lopettaa eriarvoinen suhde, joten eriarvoisuuden ja erilaisuuden jakso on siten
tilapäinen.
Sosiaalisesti rakentuneen eriarvoisuuden suhteen ongelmana on usein se, että
suhde palvelee suhteen vahvemman osapuolen tarpeita. Tällöin ei huomioida, että
suhde on ensisijassa heikompaa varten. Vaarana on myös, että heikompi keskittyy
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ja opettelee olemaan hyvä heikompi eikä tulemaan eriarvoisesta tasa-arvoiseksi.
Suhteen ”vakinaistumisessa” keskitytään tyypillisesti tarkastelemaan heikomman
oikeuksien ja mielipiteen oikeutusta, määrää ja laatua, sekä alemman arvokkuutta
suhteessa ylempään. Erityisen keskeinen kysymys on valta, joka on suhteessa
välttämätöntä. Ylemmällä on kaikki todellinen valta, mutta valta ei voi tehdä
eriarvoista osapuolta tasa-arvoiseksi. (Miller 1979.)
Pysyvä eriarvoisuus puolestaan tarkoittaa suhdetta, jossa jotkut ihmiset tai
ihmisryhmät on määritetty eriarvoisiksi jonkin ominaisuuden, kuten rodun,
sukupuolen, luokan, kansalaisuuden tai uskonnon perusteella. Tällaisessa
suhteessa vahvemmaksi määritetyn perustarkoituksena ei ole auttaa alempaa tai
tukea ja tehdä eriarvoisesta tasa-arvoista, vaan lujittaa eriarvoista asemaa. Jo
historia osoittaa, että kun joku ryhmä on kerran määritetty alemmaksi, on
ylemmällä taipumus leimata alempi monien tekijöiden kautta ja määrittää
alistetulle useita rooleja. Tällaisen suhteen keskeinen tekijä on myös
pakottaminen. (Miller 1979.)
Käytännössä ei ole kuitenkaan yhtä helppoa tunnustaa samanarvoista
erilaisuutta kuin teoriassa, eikä nykymaailman pahin uhka liene se, että ihmiset
tasapäistetään tasa-arvon nimissä. Tätä suurempi uhka on se, että aikamme kovat
ja käytännölliset arvot pikemminkin tuottavat eriarvoisuutta ja ihmisiä vailla
yksilön asemaa. (Masso 2005.)
6.2.3 Pohdintaa erosta
Miltä sitten ero näyttää hoitotyön tutkimuksen näkökulmasta edellä määritetystä
viitekehyksestä? Hoitotyön etiikan tutkimuksessa ero huomioitiin yhtenä tasaarvon lähikäsitteenä, mutta millainen hahmotuskehikko sillä on? Tarkastelen sitä
moraalifilosofian paikannuksen sekä herruuden ja kaksoismerkityksellisen
logiikan kautta. Hoitotyön etiikan tasa-arvoa käsittelevän tutkimuksen ero
paikannettiin olemassa olevaksi, samuudeksi, neutraaliksi ja hierarkiaksi.
Kun ero paikannettiin olemassa olevaksi, se tulkittiin ristiriitaisesti sekä
olennaisena että epäolennaisena tekijänä. Ero oli olennainen erityisesti silloin,
kun se liitettiin muihin ja toisten kohtaamiseen (esimerkiksi monikulttuurisuus)
tai diskriminointiin, mutta epäolennainen ja olematon silloin, kun se liitettiin
minuun tai valtavirtaan. Siten valtavirran sisällä nähtiin ensisijassa samuutta, kun
taas valtavirrasta poikkeavien ryhmien suhteen eroa. Tasa-arvon näkökulmasta
ero on kuitenkin suhteellinen käsite siinä mielessä, että se määrittyy
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samanaikaisesti sekä suhteessa olemassa oleviin eroihin että suhteessa
samankaltaisuuteen106, mutta ei ole palautettavissa mihinkään niistä. (Scott 1992.)
Hoitotyön etiikan tasa-arvoa käsittelevässä tutkimuksessa olennaisen eron
yhteydessä eroa ei käsitetty yhdenmukaisuutena tai samanlaisuutena, mutta eron
tarkasteleminen yleistyksen kautta saattoi johtaa tasapäistämiseen. Eron tarkastelu
ainoastaan sekä valtavirrasta poikkeavan ryhmän ominaisuutena että
yksipuolisesti monikulttuurisuuskysymyksissä (tai yhden identiteettiä määrittävän
tekijän kautta) on mielestäni harhaanjohtava. Kun eroa tarkastellaan valtavirrasta
poikkeavan ryhmän ominaisuutena, siitä on ainakin kaksi ongelmallista seurausta.
Ensiksikin ero liitetään silloin koko ryhmää koskevaksi, eikä siinä tunnisteta
ryhmän sisäisiä eroja. Toiseksi silloin niin kutsuttu valtavirran kulttuuri oletetaan
monokulttuuriseksi eikä sen sisäisiä eroja tunnisteta. Siten lähestymistapa on
homogenisoinnissaan yhtä väkivaltainen sekä valtavirtaa että tästä poikkeavaa
ryhmääkin kohtaan.
Koska monikulttuurisuus on keskeinen hoitotyön etiikan tasa-arvoa
käsittelevien tutkimusten eroa koskeva kysymys, on syytä tarkastella hieman
lähemmin sen filosofisia lähtökohtia ja niiden oikeutusta. Monikulttuurisuuden
filosofiseksi argumentiksi ymmärretään usein John Stuart Milliin perustuva
individualistinen eettinen liberalismi. Sen mukaan julkisen vallan tehtävänä on
säätää rauhanomaisen yhteiselämän selkiyttämisen vuoksi pelisäännöt, eli
suojattava yksilöiden henkeä ja omaisuutta sekä mahdollisuuksia poliittiseen
toimintaan, mielipiteen ilmaisemiseen, uskonnon harjoittamiseen tai
harjoittamatta jättämiseen sekä sosiaalipoliittiseen turvaamiseen. Siten julkisen
vallan tehtävänä on huolehtia, että yksilöllä on todelliset mahdollisuudet käyttää
vapauksiaan. Siinä korostetaan myös julkisen vallan puolueettomuutta elämän
ihanteisiin ja yksilöllisiin sitoumuksiin nähden ja sen perusteella voitaisiin
ajatella, että eettinen liberalismi olisi suvaitsevaa yhteiskunnallisiin
vähemmistöihin nähden. Eettinen liberalismi on kuitenkin ongelmallinen
tilanteissa, joissa se kohtaa sellaisia vähemmistöryhmiä, joiden elämänmuodot
eivät toteuta individualistisen liberalismin mukaisia ihanteita. Tällöin joudutaan
punnitsemaan, asetetaanko etusijalle esimerkiksi suojella vähemmistökulttuurin
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Holli (1995) tekee olennaisen huomion samankaltaisuuden ja samanlaisuuden käsitteistä. Hänen
mukaansa samankaltaisuus tarkoittaa yhtä yhteistä nimittäjää vertailtavien osapuolien välillä, jolloin
ihmisten välisestä tasa-arvosta puhuttaessa viitataan tyypillisesti ihmisyyteen, ihmisarvoon ja siihen
liitettyihin ominaisuuksiin. Tämä yksi yhteinen nimittäjä mahdollistaa muuten erilaisten osapuolien
tasa-arvon keskustelun. Hollin mukaan tasa-arvosta käydylle keskustelulle on kuitenkin tyypillistä,
että samankaltaisuus on tulkittu samanlaisuudeksi. Hänen mukaan samanlaisuus viittaa identtisyyteen
eli siihen, että osapuolien välillä on enemmän samaa kuin erilaista tai että sama ylittää erilaisen.
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perinnesidonnaista elämänmuotoa (esimerkiksi naisten alistaminen) vai toteuttaa
individualistisen liberalismin mukaista sukupuolten tasa-arvoa osana kaikille
kansalaisille kuuluvia yksilöoikeuksia. (Sihvola 2004.)
Erilaisia kulttuurisia vähemmistöjä eettistä liberalismia paremmin
huomioivana on pidetty eettistä relativismia filosofisesti lähelle tulevaa
monikultturismia (engl. multiculturalism). Sen keskeinen ihanne on kulttuurien
monimuotoisuus. Sen mukaan moraaliset periaatteet ja yhteiskunnalliset laitokset
voidaan järjestää monin eri tavoin, eikä niitä voida asettaa yhdelle arvoasteikolle
eikä arvostella kyseisten perinteiden ja olosuhteiden ulkopuolelta. Sen mukaan
jokaisen paras saadaan selville kysymällä sitä ihmiseltä itseltään. Tästä
näkökulmasta tuetaan valtavirrasta erottuvan vähemmistön elämänmuotoa, mutta
samalla ei ole myöskään perusteita puuttua minkäänlaisiin vähemmistökulttuurien
ihmisoikeusrikkomuksiin. (Sihvola 2004.)
Sihvolan (2004) mukaan eettinen liberalismi ja monikulttuurisuus ovat
mahdottomia ollakseen pohjana monikulttuurisuuspolitiikalle niiden ristiriitaisten
kannanottojen vuoksi. Hänen mukaansa Rawlsin (1996) poliittinen liberalismi
pyrkii näitä paremmin löytämään tasapainon kulttuurisen suvaitsevaisuuden ja
yleisten ihmisoikeuksien välillä. Sen mukaan monikulttuurisessa yhteiskunnassa
tulee yksilökohtaisesti taata poliittiset perusoikeudet ja rajoittaa sellaisten
yhteisöjen toimintaa, jotka eivät näitä poliittisen tason oikeuksia hyväksy ja
toteuta jäseniensä kohdalla. Julkisen vallan rooli kuitenkin rajoittuu tähän, eikä se
muuten puutu kulttuuristen yhteisöjen individuaalisesta liberalismista poikkeaviin
eettisiin ihanteisiin. Siten siis moniarvoisessa yhteiskunnassa erotetaan toisistaan
perustavat moraaliperiaatteet, joiden noudattamista vaaditaan kaikilta ja
arvostukset, joiden osalta on noudatettava mahdollisimman laajaa
suvaitsevaisuutta ja oltava valmiita kompromisseihin107. Sihvolan (2004) mukaan
Rawlsin lähtökohtaan sisältyy kuitenkin neljä ongelmaa. Kaksi ensimmäistä
ongelmakysymystä liittyvät teorian abstraktiotasoon. Teoriaa on ensinnäkin
pidetty liian abstraktina siinä mielessä, että se ei anna välineitä käytännöllisen
tilanteen ratkaisuun, mutta toiseksi liian pikkutarkkana siten, että se jättää liian
vähän tilaa poliittiselle keskustelulle. Teorian kolmas ongelma liittyy siihen, että
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Sihvolan (2004) mukaan Rawls saattoi tehdä virheen ajattelemalla, että perusperiaatteet ovat
oikeudenmukaisuusperiaatteita ja arvostukset hyvää koskevia käsityksiä. Hänen mukaan Rawls piti
silloin liian dogmaattisesti kiinni moraalifilosofien keskuudessa suositusta hyvän ja oikean erottelusta,
vaikka kenties vain osa oikeudenmukaisuusperiaatteista on niin perusluonteisia, että niiden
noudattamista on vaadittava kaikilta. Sihvolan mukaan osasta periaatteista voidaan tehdä poliittisia
kompromisseja ja vastaavasti on ihmisen hyvää koskevia näkemyksiä, jotka ovat kaikille yhteisiä ja
kaikilta edellytettäviä, muta toisaalta on myös kulttuurisidonnaisia hyvän elämän ihanteita.
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siinä ei oteta huomioon yhteisöllisten identiteettien moniulotteisuutta ja
muuttuvuutta, koska Rawls ei kiinnitä huomiota eroihin kulttuuristen ryhmien
välillä ja sisällä. Erot voivat perustua yksilöllisiin mieltymyksiin tai motiiveihin.
Neljänneksi teoria heijastaa ohutta ihmiskuvaa ja vaatimusta, että poliittisten
rakenteiden tulee olla ylikorostetun neutraaleja hyvän elämän ihanteisiin nähden.
Teoria siten vain suvaitsee vähemmistöjä, mutta ei positiivisesti tue niitä.108
Kun eron määritys rajoitetaan monikulttuurisuuden yhteyteen, on vaarana,
että siihen sisältyvä moninaisuus liitetään ainoastaan yhteen identiteettiä
määrittävään tekijään eli tässä yhteydessä maahanmuuttajakysymyksiin. Mikäli
eroja ja nimenomaan identiteetin intersektionaalisia eroja ei tunnisteta osana
omaa itseä (vaikka edustaisikin niin sanottua valtavirtaa), niiden näkeminen
muissa ihmisissä vaikeutuu. Tällä vahvistetaan toiseutta ja estetään hierarkkisten
erojen arvolatauksen purkaminen. Silloin jää myös huomioimatta, että kaikki ovat
itse toisia jollekin. Siten erojen tunnistamisessa olisi löydettävä omat
henkilökohtaiset erot ja niiden intersektionaaliset yhdistelmät ja vaikutukset, jotta
voitaisiin purkaa eron käsitettä laajemmin. Kiinnittämällä huomio ainoastaan
esimerkiksi etnisyyteen, mitätöidään identiteetin muut puolet eikä nähdä niiden
kertautumista ja yhteisvaikutuksia itsessä tai muissa. Olennaista on myös se, ettei
riitä, että huomioidaan ero, vaan on turvattava erilaisuus. Tarkastelemalla eroja
intersektionaalisesti, avataan myös klassisia stereotypioita hoitajista, lääkäreistä ja
potilaista: heitä määrittänee myös muutkin identiteetin puolet kuin asema
terveydenhuollon palvelujärjestelmässä.
Hoitotyön etiikan tutkimuksen eron tarkastelu on yksimielinen ihmisten
olemisen ontologisesta tasa-arvosta suhteessa universaaliin ihmisarvoon. Koska jo
tämän ominaisuuden määrittely on koettu mahdottomaksi, on ymmärrettävää, että
muu ihmisten välisten erojen ja niiden merkitysten tarkastelu on vähäistä. Vaikka
ero onkin länsimaisen ajattelun keskeinen käsite, sen eksplisiittinen tarkastelu
leimautuu helposti epäsopivaksi tai sen lähtökohdat epäilyttäviksi. Ero, sen
muodot ja tulkinta kuitenkin näkyvät käytännöllisessä hoitotyössä:
hoitotyöntekijä joutuu koko ajan tiedostaen tai tiedostamatta määrittelemään ja
tekemään eroja eri potilaiden, sairauksien, hoitopaikkojen, hoitojen, tarpeiden ja
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Sihvola (2004) itse esittää oikeudenmukaisen monikulttuurisuuden filosofiseksi lähtökohdaksi
aristoteelisen ihmiskäsityksen. Hänen mukaansa ihmisyys ymmärretään siinä järjellisyyteen,
yhteisöllisyyteen ja ruumiillisuuteen liittyvien kykyjen ja toimintojen toteuttamiseksi ja ihmisyyden
olennainen osa on mahdollisuus kuulua omaksi koettuun yhteisöön ja tulla tunnustetuksi sellaisen
jäsenenä. Sen näkökulmasta on myös oikeudenmukaista, että poliittiset rakenteet eivät vain suvaitse
vaan myös tukevat positiivisesti niitä.
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toimintojen välillä. Hoitotyö on siten jatkuvaa päätöksentekoa ja valintaa
erilaisten asioiden ja ennen kaikkea niiden erojen välillä. Ero käsitteenä ei ole
kuitenkaan ollut kiinnostava hoitotyön etiikan (tai filosofian) tutkimuksen
näkökulmasta. Ajattelen,
että
keskustelun
vaikeuden
ja
käsitteen
epäkiinnostavuuden taustalla on osaltaan eron implisiittisten filosofisten
lähtökohtien vastenmielisyys. Hoitotyön etiikan tutkimuksen eron käsite perustuu
nimittäin länsimaisen ajattelun mukaiseen hierarkkiseen ja jakoon perustuvaan
eroon, jossa etuoikeutetussa asemassa olevat osapuolet määrittävät tavan jolla
voidaan osoittaa olevan essentiaalisesti erilainen ja parempi kuin vastinparinsa.
Siten kielletään mahdolliset yhteiset piirteet ja jatkuvuus näiden välillä, eli ei
tunnisteta kaikkia puolia mitä itsessä on tai niitä ei pidetä olennaisina. Silloin ei
huomioida eron tuomaa välttämätöntä, mutta ei-hierarkkista luonnetta tai sen
intersektionaalista merkitystä. Hoitotyössä ja terveydenhuollossa jo eron ja sen
perusteella tehtyjen valintojen tunnistaminen päätöksenteossa toisi eron esille.
Ehkä se pysäyttäisi myös huomaamaan eron käsitteen keskeisyyden, sen
hahmotuskehikon ja siihen liittyvät konnotaatiot sekä siihen ja sen määrittelyyn
väistämättä liittyvän vallan ja sen käytön.
Jakoon perustuva dualistinen tulkinta näkyy käytännön hoitotyön lisäksi
terveydenhuollossa monilla sen alueilla, kuten erikoisaloissa, mielen ja ruumiin,
ammattiryhmien ja sukupolvien välisissä kysymyksissä. Siihen sisältyvä
herruuden logiikka on ottanut lähtökohdaksi ja luonnollistanut siihen kuuluvan
dominoivan valtasuhteen, homogenisaation ja arvolatauksen. Esimerkiksi hoitajat
ovat terveydenhuollossa ryhmänä dualismin alemmalla puolella ja siten
dominoivan valtasuhteen kautta alistettuja, homogenisaation kautta tasapäistettyjä
ja älyllisesti, taidollisesti ja luontoa lähempänä olevina alempiarvoisia. Sinällään
erojen arvolataus on olennainen ja tarpeellinen myös hoitotyössä ja
terveydenhuollossa
(esimerkiksi
hoitovaihtoehdoissa
tai
–
tavoissa,
priorisoinnissa), mutta arvolataus ei oikeuta alistamista.
Ei siis riitä, että hoitotyössä vain tunnistetaan erot, vaan on tunnistettava
niiden kautta tapahtuva herruuden logiikka. Esimerkiksi herruuden logiikan
näkökulmasta ammattien sisäiset ja väliset eroavaisuudet ovat etäännyttäviä, kun
taas niiden purkamisen jälkeen lähentäviä ja rakentavia. Erojen tunnistamisen ei
siten tarvitse tarkoittaa, että erot poistetaan tai niitä korostetaan, vaan lähinnä
realiteettia ja arvostusta, jossa osapuolille myönnettäisiin eroista riippumatta
toisistaan riippumaton arvo ja alistavan toiseuden sijaan voisi olla myönteistä
toiseutta (jos toiseus edes olisi enää kiinnostava). Esimerkiksi eri ammattiryhmien
välillä tämä voisi olla entisestään avaamassa niiden erilaisten tehtävien merkitystä
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ja arvoa. Työyhteisön sisällä tämän lisäksi erojen tunnistaminen ja
epähierarkkinen
tunnustaminen
on
siirtymistä
pois
sekä
ryhmän
homogenisaatiosta että ryhmän stereotypioinnista.
Jos erot ymmärretään neutraaleiksi, ajatellaan, että erot eivät silloin vaikuta
yksilön oikeuksien määrittelyyn (Cavarero 1989). Erojen neutraloinnin vaarana
on kuitenkin, että erot eliminoidaan. Koska erojen kantajat määritetään usein
oman itsen ulkopuolelle ja vähemmistöksi, muuttuvat erot erilaisten yksilöiden
epätasa-arvoiseksi kohteluksi ja identiteetin muiden puolien mitätöimiseksi109.
Neutraalisuuden ongelmana onkin sen näennäisyys ja toisaalta todellinen erojen
mitätöinti. Mikäli eroja ei hoitotyössä huomioida, on sen vaikutus yhtä
väkivaltainen kuin vahva hierarkkisten erojen radikaali painotus. Erojen
neutralisointi onkin terveydenhuollossa tyypillistä, mutta ristiriitaista siinä
mielessä, että yksilöiden ja ryhmien erot huomioiva hoito ja palvelu lisäävät
käyttäjätyytyväisyyttä ja kokemusta tarpeisiin vastaamisesta (Josipovic 2000,
Leininger 2002, Aranda 2004).
Hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvoon liittyvän eron tarkastelu on
mielenkiintoinen myös eron kaksoismerkityksellisen logiikan kautta. Eron
tarkastelulla suhteessa tasa-arvoon on tasa-arvon näkökulmasta pitkä historia, ja
tasa-arvon käsitettä onkin kritisoitu erojen kieltämisestä. Sukupuolten tasa-arvon
teorian historia osoittaa, miten tasa-arvon rakentama ja edellyttämä neutraali
subjektius on yhtä aikaa sekä sukupuoleton ja universaali että miehinen.
Näennäisen neutraali subjektius vastaa kuitenkin määrittelijäänsä: sukupuolen
määrittelyssä ei ole kahta vaan yksi sukupuoli, joka heijastaa miessukupuolta
luonnollisena yksilönä. Teoriaan onkin sisäänrakennettuna kaksiselitteinen,
kaksimerkityksinen ja tietyssä mielessä luonnoton subjekti. Subjekti eli jokainen
luonnollinen yksilö on silloin yhtä aikaa sukupuoleton universaali ja mies. Hänen
eronsa eli sukupuolensa ei siis merkitse loogisella tasolla mitään, mutta
mielikuvituksen tai tulkinnan tasolla hän on sukupuoleltaan yksiselitteisesti mies.
(Cavarero 1989, 1995.)
Cavareron
(1989)
mukaan
tässä
sisäänrakennetussa
kaksoismerkityksellisyydessä ilmenee perustavanlaatuinen tasa-arvon ja eron
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On huomioitava, että sukupuoliero ei vastaa rotu-, kieli- ja uskonnollisia eroja. Sitä ei voi
lukumääräisesti samastaa vähemmistöön ja se on läsnä jokaisessa rodussa, kielessä ja uskonnossa.
Kuitenkin rotu-, kieli- ja uskonnollisten erojen tavoin myös naiset ovat usein oikeusjärjestyksen
suojelun kohde, jolloin sukupuolieroa suojellaan lainsäädännöllä naiskulttuurina, vaikka sitä ei
voidakaan sisällöllisesti samastaa etniseen vähemmistöön tai uskontokuntaan. (Cavarero 1989, 1995.)
Tämä tapahtuu esimerkiksi sekä tasa-arvoa että äitiyttä ja perhettä tukevien lakien kautta.
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vaikeassa suhteessa piilevä ongelma. Tämä tarkoittaa sitä, että tasa-arvon aito
subjekti on mies, joka näyttää kykenevän yhdenmukaistamaan itsensä myös
naissukupuoleen. Tämä merkitsee juuri homogenisointia: naisten sukupuolieron
poispyyhkimistä ja yhdenmukaistamista miessukupuoleen. (Cavaero 1989,
Koivunen
&
Liljeström
1996a.)
Naiset
suljetaan
miessubjektin
kaksoismerkityksellisestä logiikasta ulos erilaisina, ei-miehinä, mutta lopulta
heidät otetaan mukaan samanlaisina, ei-naisina. Yhden logiikka, teorian
sisäänrakentunut tasa-arvoinen, abstrakti, sarjallinen yksilö paljastuu nyt
kokonaan yhdeksi eli mieheksi. Se kykenee yhdenmukaistamaan itseensä toisen
sukupuolen, olemaan yhdensuuntainen (uni-versale). Näin termi universaali saa
sekä aiempaa virheettömämmän että äärimmäisen virheellisen merkityksen.
Virheettömämpi se on siinä mielessä, että se ei universaaliuden käsitteen tavoin
sulje naisia ulkopuolelle. Sen sijaan naiset lasketaan mukaan, mutta virheellinen
se on siinä mielessä, että naiset otetaan mukaan näennäisen neutraaleina
subjekteina eli miehinä. Toisin sanoen naisen sukupuoliero pyyhitään pois ja
naissukupuoli yhdenmukaistetaan miessukupuolen kanssa. (Cavarero 1989,
1995.)
Mielenkiintoista onkin tarkastella, ketkä ovat hoitotyössä yksiä ja millainen
sisäänrakennettu oletus siellä on. Mielestäni kaksoismerkityksellisyyden logiikka
on tunnistettavissa sekä hoitohenkilökunnan että potilaiden suhteen. Tämän
mukaan on olemassa joku ”valtavirran valkoinen hoitaja ja potilas”, jonka
ulkopuolelta kaikki muu suljetaan ulos erilaisena, ei-sellaisina, mutta kuitenkin
kaikki heidät otetaan mukaan samanlaisina, ei-erilaisina. Tämä koskee kaikkia
valtavirran valkoisen ulkopuolella olevia uskonnollisia, etnisiä, maantieteellisiä,
seksuaalisia, sukupuolisia, sosioekonomisia ryhmiä. Silloin vallitsee yhden
logiikka, jossa teorian sisäänrakentunut tasa-arvoinen, abstrakti, sarjallinen yksilö
paljastuu yhdeksi ja tuo yksilöllisen hoitotyön mielenkiintoiseen valoon.
Yksilöllinen hoito on sitä, että yksilöllisyyttä ei tasa-arvon nimissä korosteta.
Siten kyse on yksilöllisestä hoidosta niin kauan, kuin voidaan tarjota sitä hoitoa,
jonka ammattilaiset määrittelevät yksilölliseksi ja tasa-arvoiseksi. Sen
ulkopuolella oleva hoito on erikoiskohtelua (tai vaikean potilaan hoitamista):
yksilöllisen hoitotyön lähtökohtana onkin erojen suhteen näennäisen neutraalisti
hoitajasubjekti, joka korrektisti olettaa myös kaikkien muiden olevan sitä, ja niin
hoitaminenkin on erojen suhteen näennäisen neutraalia.
Hoitotyössä on kuitenkin siten väistämättä olemassa eroa osapuolien välillä
(hoitohenkilökunnan sisällä ja välillä, eri ammattiryhmien välillä, suhteessa
potilaisiin, potilaiden välillä). Koska hoitaminen on vuorovaikutusta, jossa eri
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osapuolien välillä on eroa, se voidaan ymmärtää eriarvoisuuden ja erilaisuuden
suhteen tilapäiseksi sosiaaliseksi konstruktioksi: suhde alkaa ja päättyy tiettynä
ajankohtana, ja sen ehdoton edellytys on erilaisuus (vrt. vertaistuki). Mitä suhde
tasa-arvon näkökulmasta eron lisäksi sisältää? Tässä tutkimuksessa tarkastelen ja
tarkennan sitä vielä riippuvuuden ja vallan käsitteillä.
6.3

Riippuvuus

Sekä länsimaisen ajattelun, feministisen moraalifilosofian että hoitotyön
näkökulmista riippuvuuden käsite on keskeinen (Parker 1990, Simpson 2002).
Länsimaisessa traditionaalisessa moraalifilosofiassa riippuvuus tai ennen kaikkea
sen välttäminen on keskeistä. Riippumattomuus tiivistyy Platonilla hengen
vapaudessa, Aristoteleella vapaassa kreikkalaisessa mieskansalaisessa, Lockella
olemisen elinehdossa, Rawlsilla autonomiassa ja Rousseaulla tasapainossa.
Riippuvuus on liitetty siten vapauden ja ihmisyyden toteuttamisen vastaiseksi,
välttämättömyydeksi, josta irrottautuminen on toivottavaa. Tähän perustuva
yksilöllisyyden painotus on johtanut oletukseen, että riippumattomuus on kypsän
yksilön mittari110 (Kailo 2002a, 37). Myös Wollstonecraft lähti riippuvuuden
ongelmasta eli naisten (taloudellisesta ja laillisesta) riippuvuudesta miehiin.
Traditionaaliset teoriat eivät siis ole kiinnostuneita ihmisten riippuvuudesta ja sen
relevantista vaikutusta kypsään moraaliseen toimintaan ja päätöksentekoon
(Simpson 2002).
6.3.1 Riippuvuuden leimaavuus
Riippuvuus (engl. dependency, interdependency) sanana juontaa juurensa verbistä
riippua (engl. to depend), joka viittaa fyysiseen suhteeseen, jossa joku roikkuu
toisessa. Käsitteellisesti riippuvuus voidaan jaotella neljään karkeaan kategoriaan.
Riippuvuus voidaan ensinnäkin ymmärtää taloudellisena riippuvuutena, jossa
joku on toimeentulonsa vuoksi riippuvainen jostakin ihmisestä, ryhmästä tai
instituutioista. Toiseksi riippuvuus voi viitata sosiolailliseen asemaan ja
kolmanneksi poliittiseen merkitykseen, jossa se merkitsee alistumista ulkoiseen
hallitsijan valtaan. Neljännessä merkityksessä riippuvuus on moraalista tai
110

On mielenkiintoista, että esimerkiksi Kanadan intiaaneille kypsyyttä on pikemminkin kehittyä
yhteisvastuulliseksi, yhteisölliseksi ja tietoisesti oman riippuvuutensa tunnustavaksi. Tämä riippuvuus
on luonnollista keskinäistä riippuvuutta luonnosta, toisista ihmisistä ja esimerkiksi feminiinisenä
pidetystä huolenpidosta. (Kailo 2002a, 37.)
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psykologista, jolloin se ymmärretään yksilöllisenä tahdonvoiman puutteena tai
liiallisena emotionaalisena tarvitsevuutena. (Fraser & Gordon 1994, 1997.)
Riippuvuuden kategoriat kietoutuvat historiassa läheisesti toisiinsa, ja ne ovat
saaneet yhteiskunnassa omat merkityksensä. Esiteollisessa vaiheessa
riippuvuuden merkitys ilmeni ensisijassa taloudellisena, sosiolaillisena ja
poliittisena riippuvuutena. Se oli ensisijassa ryhmäkohtaista eikä individuaalista,
ja sen eri muodot kietoutuivat valtiossa ja yhteiskunnassa toisiinsa. (Fraser &
Gordon 1994, 1997.) Riippuvuus oli osa hierarkkista sosiaalista kontekstia, jonka
perusteella osapuolille tuli oikeuksia ja velvollisuuksia (Gundersen 1987). Vaikka
riippuvuuden tyypillinen ilmenemismuoto oli alistaminen (Gundersen 1987,
Fraser & Gordon 1994, 1997), se oli normina olevaan alamaisuuteen liittyvää
sosiaalisten suhteiden normaalia arkipäivää, eikä siihen liittynyt minkäänlaista
moraalista paheksuntaa tai halveksuntaa. Riippuvuus ei siten ollut ainoastaan osa
naisten ja miesten välistä suhdetta, vaan kaikki olivat samoilla yhteiskunnallisilla
riippuvuuden tikapuilla. Alimmalla askelmalla olivat tosin naiset ja lapset,
seuraavalla heidän isänsä ja puolisonsa ja seuraavalla taas heidän työnantajansa ja
maanomistajat. (Fraser & Gordon 1994, 1997.)
Teollistumisen myötä riippuvuuden semanttinen merkitys muuttui
merkittävästi. Se mikä esiteollisella ajalla oli ollut normaalia ja leimaamatonta,
muuttui nyt poikkeavaksi ja leimaavaksi. Sukupuolten eroja tehosti politiikka
1700–1800 luvuilla ja siten erityisesti feminiininen riippuvuuden tapa korostui. Se
mikä oli hyväksyttävää naisille, oli halventavaa miehille. (Gundersen 1987, Fraser
& Gordon 1994, 1997.) Sama rakenne oli tunnistettavissa rotujen välillä: jokin
riippuvuuden muoto oli sopiva mustalle rodulle, mutta sietämätön valkoiselle.
Siten esiteollisen vaiheen yhtenäisyys pirstoutui ja erilaiset arvostukset tulivat
mahdolliseksi. Ei voitu enää nimittää yleistä alisteisuutta, vaan riippuvuuden
erotteluun tuli suuri semanttinen käänne eikä riippuvuudella enää viitattu yleisiin
ja yhteisiin sosiaalisiin suhteisiin, vaan se voitiin ymmärtää yksilöllisenä
toimintatapana. Siten syntyi psykologinen tai moraalinen riippuvuus ja
väistämättömästä riippuvuudesta tuli hävettävää. Riippuvuuden uudelleen
määritys sai vahvasti vaikutteita radikaalista protestantismista. Se kritisoi
taloudellista, sosiolaillista ja poliittista riippuvuutta ja toi yksityiskohtaisesti esille
uutta positiivista kuvaa individuaalisesta riippumattomuudesta. Tästä
näkökulmasta hierarkkinen alisteinen asema ei ollut enää luonnollinen tai
ansaittu, vaan alamaisuus oli vastenmielistä ja vastustettavaa. Tämä vaikutti
menestyksekkäästi esimerkiksi orjuuden lakkauttamista ja feminististä ja
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työläisten järjestäytymistä ajaviin ideologisiin liikehdintöihin. (Fraser & Gordon
1994, 1997.)
Teollistumisen myötä riippuvuuden käsitettä muutti taloudellinen
omistaminen, taitojen ja toimintojen kontrollointi ja työn organisointi.
Riippuvuuden mittariksi tulivat työstä saatu palkka ja siihen liittyvä arvolataus,
joka näkyi erityisesti kolmen ihmisryhmän kautta. Ensimmäinen ihmisryhmä
olivat avustuksia saavat ihmiset, jotka olivat ensisijassa taloudellisesti
riippuvaisia. Toinen ihmisryhmä oli kapitalistiselle taloudelle välttämättömät
orjat, jotka henkilöityivät alamaisiksi. Kolmas suuri ihmisryhmä oli kotiäidit,
jotka olivat osa ideologiaa, jossa riippumaton valkoinen työssäkäyvä mies tuo
perheelle riittävästi tuloja ylläpitääkseen perheen taloutta ja työssä käymätöntä
vaimoa ja lapsia. Palkkatyön myötä syntyy siten valkoinen taloudellisesti
riippumaton mies ja valkoinen hänestä taloudellisesti riippuvainen nainen: nainen
muuttui kumppanista parasiitiksi. Jos onnistui välttämään näiden kolmen
ihmisryhmän määritykset, oli riippumaton. Tällaisen työmiehen riippumattomuus
oli kuitenkin varsin illusorista ja ideologista, koska he olivat aina jonkun alaisia ja
varsin riippuvaisia työnantajistaan. Talonpoikaiseen riippuvuuteen liittyvä
eksplisiittinen ja näkyvä hierarkia oli vaihtunut mystiseksi suhteeksi tehtaaseen ja
tehtailijaan. (Fraser & Gordon 1994, 1997.)
Jälkiteollisena aikakautena riippuvuus sai taas uuden merkityksen. Se
keskittyi vielä aikaisempaakin enemmän yksilölliseen näkökulmaan ja sai
vältettävän ja häpeällisen merkityksen. Muutokseen vaikuttanut merkittävä tekijä
oli sukupuoleen ja rotuun perustuvan juridisen ja poliittisen riippuvuuden
lakkauttaminen. Nykyinen jälkiteollinen lääketiede, psykologia ja sosiologia ovat
puolestaan liittäneet riippuvuuden patologiaan. Sosiologien tutkimuksen myötä
1980-luvulla alkoholi- ja huumeaddiktiosta eli himosta alettiin käyttää
kiertoilmausta riippuvuus. (Fraser & Gordon 1994, 1997.)
Tätä aiemmin oli psykologinen tutkimus tuonut jo oman näkökulmansa
riippuvuuteen ja assosioinut sen erittäin vahvasti naisiin. Jo 1950-luvulla
riippuvuus alettiin diagnosoida epäkypsyytenä, joka on yleistä erityisesti
(yksinhuoltaja)naisille. Siitä muodostui käsitteellinen lähtökohta esimerkiksi
toisen aallon feministeille Betty Friedanille (1967) ja Colette Dowlingille (1982).
Friedanille (1967) naisen riippuvuus liittyy juuri naisellisuuteen. Riippuvuuden
vuoksi naiset ovat onnettomia, ja siten siitä on irrottauduttava. Dowlingille (1982)
vapaus ja riippuvuus ovat toistensa ehdottomat vastakohdat. Riippuvuus on
opetettu juuri naisille, ja se on luonteeltaan tarvetta tukeutua johonkin. Hänen
mukaansa riippuvuus perustuu jo varhaislapsuuden ravituksi, hoivatuksi ja
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turvatuksi tulemisen tarpeisiin. Nämä säilyvät aikuisuuteen ja ovat tiettyyn rajaan
täysin normaaleita, mutta tyttöjen ja naisten kasvatuksessa niitä on vahvistettu
kohtuuttomuuteen asti. Naisten taipumus riippuvuuteen pelottaa myös naisia
itseään, koska se liittyy lapsuuden täydelliseen riippuvuuteen, joten siitä pyritään
vapautumaan. Henkilökohtainen, psykologinen riippuvuus eli syvä tarve olla
jonkun hoivassa, on naista kahlitsevista tekijöistä vahvin. Naiset eivät käytä omia
kykyjään ja luovuuttaan kokonaisvaltaisesti vaan odottavat ulkoista voimaa, joka
muuttaisi heidän elämänsä. Hänen mukaansa riippuvuus ja itsenäisyys ovat
toisilleen täysin vastakkaiset ja vapauden ja itsenäisyyden voi saavuttaa
ainoastaan luopumalla avuttomuudesta ja riippuvuudesta. (Dowling 1982.)
Riippuvuuden (kaikkien muotojen) leimaavuutta vahvistaa sen virallinen
patologisointi. Amerikan psykiatrinen yhdistys diagnosoi vuonna 1987
riippuvaisen persoonallisuuden oireyhtymän. Tautiluokituksen mukaan
riippuvaiselle (3016A) persoonallisuushäiriölle ovat luonteenomaista laajaalainen alistuva tukeutuminen toisiin ihmisiin omaa elämää koskevien suurten ja
pienten päätösten teossa, voimakas hylätyksi tulemisen pelko, avuttomuuden ja
kyvyttömyyden tunne, alistuva mukautuminen vanhempien ja muiden ihmisten
toiveisiin sekä heikko kyky vastata arkielämän vaateisiin. Lisäksi tarmon puute
voi näkyä älyllisen toiminnan tai tunne-elämän alueella ja henkilö siirtää usein
mielellään vastuuta muille. Tämän mukaan henkilö pitää itseään helposti
avuttomana, epäpätevänä ja kestokyvyltään heikkona. (Tautiluokitus 1987,
Psykiatrian luokituskäsikirja 1998, Tautiluokitus ICD-10 1999.) Virallinen
psykopatologisointi tuo uuden askeleen riippuvuuden historiaan erityisesti sen
moraalisen ja psykologisen ulottuvuuden luokittelussa. Luokittelun mukana
riippuvuuden sosiaalisten suhteiden ulottuvuus katosi ja ne sisällytettiin
riippuvaiseen patologiseen persoonaan. Avoin moraalinen näkökulma siten hävisi
ilmeisen neutraaliin, tieteelliseen ja medikalisoituun muotoon. Tämä tulkinta
riippuvuudesta istuu itse asiassa traditionaaliseen luokitteluun avustettavista,
orjista ja kotiäideistä. Riippuvuus on siten paitsi lääketieteellisesti osoitettu
naisille, myös rasistisesti eri roduille. (Fraser & Gordon 1994, 1997.)
Riippuvuuden käsite, joka on aikaisemmin kuvannut sosiaalisia suhteita
monimuotoisesti, merkitsee nykyisin taloudellista riippuvuutta synonyyminä
sanalle köyhyys, moraalista ja psykologista riippuvuutta synonyymina
patologiselle oireyhtymälle, eikä riippuvuutta sosiaalisina suhteina juuri
tarkastella. Asiat, jotka aikaisemmin määritettiin sosiaalisten suhteiden kautta,
määritetään nyt stigmatisoivina psykologisina tai moraalisina yksilöiden tai
ryhmien piirteinä. Siten riippuvuuden käsitteellä on vahva emotionaalinen ja
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visuaalinen assosiaatio ja vahva halventava lataus. On mielenkiintoista, että
riippuvuuden käsitteen tarkastelu tuo selkeästi esille nykyistä modernia
yksilökeskeisyyden painotusta. Sen sekä eksplisiittinen että implisiittinen ideaali
on riippumaton individuaali. Tämä riippumaton individuaali määrittyy
hierarkkisesti dualististen oppositioparien ylemmän mukaan. (Fraser & Gordon
1994, 1997.)
6.3.2 Riippuvuuden leimaavuuden mahdollisuus
Feministisen moraalifilosofian viitekehyksestä riippuvuus saa moraalisessa
mielessä traditionaalisesta poikkeavan merkityksen. Sen näkökulmasta ihmiset
ovat perusolemukseltaan riippuvaisia kaikesta ja ihminen on keskeisesti suhteessa
toisiin ihmisiin ja luontoon (Davies 1988, 4, Biehl 1991, 22, Leppänen 1998, 39,
Cuomo 1998, 1, 23, Kheel 1999, 463, Kailo 2005)111. Riippuvuus elämän kaikissa
muodoissa on keskeistä ja liittyy elämän kaikkiin osa-alueisiin. Ihmiset ovat
olennaisia ekosysteemin osatekijöitä, ei eriytettyjä tai muita osatekijöitä
suurempia. Ihminen on avoin biologinen systeemi, joka on välittömässä
vuorovaikutuksessa ympäristöönsä veden, ilman ja ravinnon välityksellä. (Davies
1988, 4.) Biehl (1991, 22) toteaa, ihminen elää as part of the web of life, as part
of the whole – ihminen on osa suurempaa kokonaisuutta, jota kohtaan hänellä on
velvollisuuksia (vrt. Gilligan 1982, Leppänen 1998, 41). Riippuvuus on siten
olennainen osa inhimillistä olemassaoloa, ihmiset ovat riippuvaisia toisten
ymmärtämisestä, avusta ja rakkaudesta (Gilligan 1986). Se on olemukseltaan
molemminpuolista. Molemminpuolisuus on yhteyttä, jossa kaikki ovat osa toisia
eikä individuaalisuus ole silloin eksistentiaalisen transsendenssin mukaista.
(Keller 1989, 262–264.) Tässä molemminpuolisuus (engl. mutuality) ja
vastavuoroisuus (engl. reciprocity) eivät mielestäni tarkoita samaa.
Molemminpuolisuus perustuu antamiseen, kun taas vastavuoroisuus vaihtoon112.
111

Lääketieteellisen etiikan keskustelussa Campbell (1984, 1994) on painottanut ja puolustanut
riippuvuuden käsitettä. Hänen mukaan riippuvuus on ihmisen elämän fundamentaalinen piirre, ja hän
argumentoi näkemyksensä teologisesti: ihminen on syntynyt Jumalan luomana toisesta ihmisestä ja on
siten myös heistä riippuvainen läpi elämänsä.
112
Vaughan (1997) on määritellyt mielestäni hedelmällisesti antamisen ja vaihtamisen eroa. Hänen
mukaansa antaminen ja vaihto sisältyvät jo kasvatukseen, jossa tytöt kasvatetaan antamaan
(eteenpäin), pojat vaihtamaan (saadakseen jotakin tilalle). Hänen mukaansa vaihtaminen on
länsimaisen patriarkaalisen toiminnan peruslähtökohta, jossa vaihdon ja antamisen logiikat
muodostavat kaksi kilpailevaa, toisiaan täydentävää ajattelutapaa tai maailmankatsomusta. Siinä
vaihto sisällyttää antamisen itseensä, kilpailee sen kanssa ja hyödyntää sitä. Antaminen tuottaa
vaihdolle sen arvon, jolloin itse antaminen mielletään arvottomaksi. (Vaughan 1997, Kailo 2004.)
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Riippuvuuden paikantaa narratiivisuuden ja kontekstuaalisuuden käsitteet.
Narratiivisuus ja kontekstuaalisuus kietoutuvat yhteen: toinen mahdollistaa toisen
ja on mielekästä tarkastella niitä yhdessä. Riippuvuus suhteessa narratiivisuuteen
merkitsee samalla riippuvuutta erosta: narratiivisuus osoittaa jokaisen
erilaisuuden taustan, kertomuksen ja tuo kertojan näkökulman ja sen merkityksen
(Warren 1990, 136, 2000, 103, Vance 1995, 179–185). Siten on mahdollista
tavoittaa paitsi fyysiset myös kulttuurien välisen moninaisuuden tuomat erilaiset
asenteet, arvot, uskomukset ja käyttäytyminen113. Tämä merkitsee herkkyyttä ja
kykyä ajatella itseä fundamentaalisesti suhteessa toiseen, sekä toisiin ihmisiin että
ei-humaaniin luontoon. Narratiivissa otetaan suhteet vakavasti. (Warren 1990,
136, 2000, 103.) Narratiivinen lähestymistapa kontekstualisoi myös eettiset
kysymykset erosta ja tekee suhteet ja suhteissa olemisen etiikassa keskeisiksi.
Tämä lähestymistapa antaa mahdollisuuden myös paljastaa, mikä on eettisesti
merkittävää ihmisten välisessä ja ihmisten ja luonnon välisessä
vuorovaikutuksessa. (Warren 2000, 102.) Tasa-arvokaan ei tapahdu abstraktien
individuaalien henkilöiden (engl. agents), vaan ennemmin aktiivisten
individuaalien ihmisten (engl. persons) välillä. Tästä johtuen ei ole olemassa
moraalista agenttia eikä siten myöskään identtisiä moraalisia tilanteita. Siten tasaarvokin esiintyy ainoastaan erityisessä kontekstissa moraalisten ihmisten keskellä.
(Gruen 1994, Kronlid 2003, 25.) 114 Warrenin mukaan kontekstuaalisuus ilmenee
niin yksilön kuin ryhmänkin omassa historiassa ja identiteetissä (Warren 2000,
99). Konteksti heijastuu siinä, kuinka maailma ymmärretään, selitetään ja
ilmaistaan (Warren 1990, 141–143, Gruen 1994, 124, Kheel 1999, 470).
Riippuvuuden ja sen myötä narratiivisuuden ja kontekstuaalisuuden kautta etiikka
on ennen kaikkea eettistä olemista jokaisessa historiallisessa hetkessä (Jaggar
1983, Warren 2000, 100–101). Siten käsitys olemisesta lähenee holismia, jossa
riippuvuus näkyy yksilön sisäisesti, yksilön ja yhteisön ja yksilön ja kaiken muun
välisessä suhteessa.

113

Näitä ei ole etiikan traditionaalisissa teorioissa huomioitu (Warren 1990, 136, 2000, 103).
Universaalisuus on kysymys, joka on saanut runsaasti huomiota niin feministisen kuin
ekofeministisenkin etiikan osalta. Ekofeministisen etiikan näkökulmasta on mielenkiintoista myös
universaalisuuden ja kontekstuaalisuuden merkitys etiikassa. Sekä feministisessä että
ekofeministisessä etiikassa on kritisoitu universaaleja periaatteita, mutta kritiikki on valitettavan
harvoin erotellut universaalisuuden eri muotoja (Donner 1997) ja universaalisuutta osana myös
feminististä etiikkaa (Plumwood 1991, 9).

114
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6.3.3 Pohdintaa riippuvuudesta
Hoitotyön etiikan tutkimuksessa riippuvuus on yhtä stigmatisoivaa kuin millaista
se on ollut aikaisemmassa tasa-arvon jaottelussa ja historiassa. Tarkastelen sitä
hoitotyön etiikan tasa-arvoa käsitelleiden tutkimustenkin viittaamien hoitamisen
yhteiskunnallisen ilmiön, haavoittuvuuden, paternalismin ja autonomian kautta.
Riippuvuuden tunnistaminen ja tunnustaminen
Yhteiskunnallisesta näkökulmasta riippuvuus määrittää mielestäni hoitamista
sellaisena ilmiönä115, jossa naiset ovat hoitajina todelliseen autonomiseen
päätöksentekoon kykenemättömiä, toisen hyvän tekemiseen sitoutuneita ja siten
deterministisesti riippuvaisia omasta hoivaavasta luonnostaan. Tämä
riippuvuuden käsitteen historiasta juontuva individualistinen psykologisointi on
stigmatisoinut116 ja stigmatisoi edelleen naisten tekemää hoitotyötä sekä
yhteiskunnallisesti että hoitotyön sisällä. Sen mukaisesti naiset ovat ensisijassa
itse riippuvaisia hoitamisestaan eikä niinkään yhteiskunta riippuvainen heistä,
jolloin riippuvuus stigmatisoi ennen kaikkea naisten riippuvuutta hoitamisestaan,
ei yhteiskunnan riippuvuutta naisten hoitamisesta.117 Riippuvuuden yksipuolinen

115

Hoitamisen ja riippuvuuden välinen suhde liittyy olennaisesti valtaan. Hoitajat eivät tyypillisesti
tunnista valtaa, joka johtunee sekä naisten sosialisaatiosta että hoitamisen ja vallan välisestä suhteesta:
hoitamisen olennaisin vallan muoto ei ole patriarkaalisen perinteen mukainen valta. Koska vallan
määritelmän viitekehys on näin kapea, ei valtaa ja hoitamista ole tyypillisesti liitetty yhteen. (Rafael
1996.) Sen sijaan hoitamiseen on liitetty riippuvuus ja riippuvuuteen sisältynyt valta ei ole puolestaan
ollut sellaista, joka olisi hoitajia houkuttanut, sillä ovathan hoitajat kokeneet sen sisältämän vallan
monissa intersektionaalisissa (naisina, hoitajina, matalapalkkaisina) yhteyksissään. Rafael (1996)
vielä toteaa, että hoitaminen ja riippuvuus on liitetty yhtä luonnollisesti (sic!) naisiin kuin valta
miehiin.
116
Tämän edelleen tunnistettavan lähtökohdan on oivallisesti tiivistänyt jo Estrid Rodhe (1877–1911),
jonka hoitotyön etiikan oppeja luettiin suomalaisessa hoitotyön koulutuksessa vielä 1950-luvulla. Hän
toteaa, että ”[m]onessa nuoressa naisessa piilee harras halu olla jollakin tavoin hyödyksi ja löytää
itselleen elämäntehtävä. --- ”Oikea naisellisuus”, joksi naisen erikoista hoivaamis- ja vaalimiskykyä
nimitetään, kaipaa jotakin, johon se voi hellyytensä kohdistaa. Kodin ulkopuolelta on vaikea löytää
toista työmaata, joka siinä määrin kuin sairaanhoito kykenisi suomaan tyydytystä hänen
vaalimisvaistoilleen.” (Rodhe 1929, 11.) Myös Nightingale (1938) on todennut, että ”[m]iesten ja
myöskin naisten itsensä keskuudessa tuntuu olevan yleisenä käsityksenä, ettei tarvita muuta kuin hellä
sydän, päämäärän puute, yleinen ikävystyminen tai kykenemättömyys muuhun, jotta naisesta tulisi
hyvä hoitaja”.
117
Mielestäni tämän tulkinnan sosiaalipoliittisia seurauksia on tunnistettavissa nykyisessä
keskustelussa hoitajien määrällisestä ja laadullisesta riittävyydestä. Se näkyy myös siinä, miten
hoitajia kohdellaan kuin muitakin ehtymättömänä pidettyjä luonnonvaroja: säästelemättä ja kantamatta
sosiaalisesti kestävää vastuuta käytön seurauksista.
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tarkastelu onkin tyypillistä dualismiin liittyvälle kieltämiselle, jossa dualismin
etuoikeutetussa asemassa eli tässä yhteydessä yhteiskunta yrittää käyttää
hyväkseen toisen eli hoitajien palveluja, hyötyä niistä ja samalla kieltää olevansa
niistä riippuvainen (Jaggar 1983, Plumwood 1993, 2002, Warren 1997b,
Leppänen 1998). Siten näennäisesti riippumaton onkin pohjimmiltaan varsin
riippuvainen: ilman naisten riippuvuutta yhteiskunta olisi voimaton (vrt. Liehu
1998, 247–249).
Riippuvuuden kompleksinen tulkinta heijastuu myös hoitajien keskinäisissä,
eri ammattiryhmien ja hoitajien ja potilaiden välisissä suhteissa. Riippuvuuden
negatiivinen leima on asetettu vastakkaiseen joko – tai -tilanteeseen tavoiteltavan
autonomian suhteen. Hoitajien keskinäisissä suhteissa riippuvuus ja sen
negatiivinen leima voi olla yksi osatekijä myös hoitajien kollegiaalisuuteen tai sen
puuttumiseen: riippuvuuden negatiivisesta leimasta on haluttu päästä eroon jopa
kollegiaalisuuden kustannuksella, jolloin itsnäinen toiminta on nähty
tavoiteltavampana kuin jaettu. Riippuvuus eri ammattien välillä on ymmärretty
etenkin hoitajien suhteessa lääkäreihin, jolloin hoitajat ovat epäitsenäinen ryhmä,
jolla ei ole omaa itsenäistä ja perusteltua tiedollista ja taidollista osaamista, vaan
he ovat toimissaan lääkäreiden palveluksessa.118 Hoitajien ja potilaiden välisissä
suhteissa riippumattomuuden ihannointi ilmenee esimerkiksi siten, että
riippumattomuus on tulkittu osoitukseksi ammatillisuudesta: hoitajan ja potilaan
välisessä suhteessa potilaan riippuvuus hoitajasta on nähty tuloksena hoidon
epäonnistumisesta ja hoitajan epäprofessionaalisesta toiminnasta.
Hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvoon liittyy eroon ja riippuvuuteen
yhteydessä oleva haavoittuvien (engl. vulnerable) ihmisryhmien käsite (LeBlanc
1997, Hewitt 2002, Sellman 2005). Hoitotieteellisessä tutkimuksessa käsite on
monimerkityksellinen ja sen käyttö on varsin riippuvainen kontekstistaan
(LeBlanc 1997, Sellman 2005), mutta yhteistä sen käytölle on, että se tarkoittaa
subjektia ja sellaisia ihmisryhmiä, joilla on terveytensä (tai sairautensa) fyysisten,
psyykkisten tai sosiaalisten tekijöiden suhteen riski olla erityisen riippuvaisia
terveyspalveluista (LeBlanc 1997, Wheeler 2000) ja estää potilasta ilmaisemasta
omia halujaan (Wheeler 2000). Haavoittuvuudella viitataan monesti lapsiin,
vanhuksiin ja sellaisiin ryhmiin, jotka ovat itse asiassa feministisen
moraalifilosofian näkökulmasta alisteisessa tai heikossa asemassa. Nykyisin
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Kuten Chiarella (1998) toteaa, riippuvuus ja autonomia ovat olennainen osa hoitotyön ja
lääkintätyön välistä suhdetta, koska kumpikaan osapuoli ei voi olla (patriarkaalisessa mielessä)
toisistaan riippumaton: mikäli toimitaan potilaan parhaaksi, siinä tarvitaan kaikkia osapuolia.
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esimerkiksi tuottamattomuuden leima voi olla niin suuri, että heidät määritetään
haavoittuviksi. (Sellman 2005.)
Vaikka tavoitteena olisikin tulla autonomisiksi ja riippumattomiksi, ovat
kaikki ihmiset haavoittuvia, koska se on osa ihmisyyttä. Haavoittuvuuden määrä
vaihtelee ja sen minimointi on riippuvainen toisten hyvästä tahdosta119. (Sellman
2005.) Haavoittuvuuden käsitteen käyttö onkin tasa-arvon riippuvuuden käsitteen
näkökulmasta kyseenalainen. Nimetäänkö ja määritetäänkö hoitotyössä ja
terveydenhuollossa erikseen sellaiset ryhmät, jotka ovat riskissä tulla tai olla
riippuvaisia? Käsitteen sisältö heijastaakin traditionaalista patriarkaalista eron ja
riippuvuuden tulkintaa, jossa ero on dualistinen ja riippuvuus psykopatologisoitu
yhteiskunnallinen ilmiö. Näiden perusteella voidaan marginalisoida ne yksilöt,
jotka eivät mahdu dominoivan ryhmän normeihin ja arvoihin. Siten kieli voi
tuottaa tai lujittaa dominoivan kulttuurin ideologiaa. Riippuvuuden suhteen tämä
tarkoittaa sitä, että kun ajattelemme riippuvuuden olevan jotakin vältettävää ja eitoivottavaa, samalla tuotamme ja yhdymme patriarkaaliseen dominoivaan
näkökulmaan kieleen.120 (LeBlanc 1997.) Siten käytetty kieli voi sinällään olla
tuottaa eriarvoisuutta. Esimerkiksi riippuvuuden näkökulmasta potilas sanalla on
oma historiallinen passiivisen, vastaanottavan ja patriarkaalisen riippuvuuden
käsitteen konnotaationsa. Myös esimerkiksi sana hoitaja on suhteellinen ja
sisältää riippuvuuden eri tavalla kuin esimerkiksi lääkäri: sanan hoitaja
semanttisessa merkityksessä sisältää ihmisten välisen suhteen, kun sana lääkäri ei,
mutta esimerkiksi lääkitsijä jo sisältäisi.
Riippuvuus ja autonomia
Hoitotyön etiikan tasa-arvoa käsittelevän tutkimuksen kannalta keskeinen käsite
on myös autonomia, johon on suhtauduttu varsin ambivalentisti. Yhtäältä sen on
katsottu olevan keskeinen osa länsimaisen moraalifilosofian naista alistavaa
patriarkaalista, individuaalista ja maskuliinista itsekeskeisyyttä, joka on paitsi
kuvitteellinen myös vahingollinen naisille (Cooper 1990, Clement 1996, 21).
Toisaalta se on puoltanut paikkaansa naisten oikeutena omiin intresseihin ja
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Olemme riippuvaisia toisten hyvästä tahdosta erityisesti vauvana, lapsena ja vanhuksena, mutta
koko elinajan esimerkiksi nukkuessamme (Sellman 2005) tai terveydenhuollossa esimerkiksi erilaisten
toimenpiteiden aikana (Campbell 1984, 1994).
120
Tämä ilmenee esimerkiksi poliittisessa järjestelmässä, jossa tietyt ryhmät (maantieteellisesti, iän,
sukupuolen, etnisyyden ym. perusteella) suljetaan terveyspalveluiden piiristä. Se näkyy myös siinä
kielenkäytössä, jota terveydenhuollossa käytetään ja josta potilas tulee riippuvaisiksi. (LeBlanc 1997.)
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tarpeisiin (Clement 1996, 21) ja se on muodostanut koko feministisen ajattelun
elinehdon, koska ilman autonomiaa ei olisi feminististä emansipaatiotakaan.
Mielestäni feministisen moraalifilosofian näkökulmasta hoitotyön etiikan
tutkimuksen autonomia edustaa juuri individuaalista ja jopa kuvitteellista
tulkintaa, jossa autonomia eli itsemääräämisoikeus on asetettu riippuvuuden
kanssa vastakkain: autonomia on tavoiteltava, jota riippuvuus heikentää
(Campbell 1984, 1994, Cooper 1990, Jones 1996). Autonomian teoreettisena
lähtökohtana on tulkittu pääasiassa Kantia, mutta siinä on tunnistettavissa
helleenisen kaupunkivaltion sekä Hobbesin, Locken ja Rousseaun itsenäisen
riippumattomuuden periaatteen ihannetta. Ihanne näkyy juuri autonomian ja
riippumattomuuden käsitteiden vastakkainasettelussa. Esimerkiksi Aristoteleelle
todellinen vapaa kreikkalainen mieskansalainen ei ole riippuvainen
kenestäkään121. Toisaalta tämä ajatus on tunnistettavissa myös stoalaisilta, joiden
onni ja hyvinvointi eivät saaneet olla riippuvaisia mistään eikä mikään saanut
vaikuttaa niihin. Hoitotyön etiikan tutkimuksen tulkinta myötää siten länsimaisen
moraalifilosofian näkökulmaa, jossa autonomia on määritetty henkilön
itsenäiseksi ja ulkopuolisesta pakosta vapaaksi kontrolliksi omasta elämästään
(Clement 1996, 21), jolloin riippuvuus on ymmärretty vähäteltävänä ja jopa
tuhoisana, joten riippuvuussuhteen kieltäminen on keskeistä (Plumwood 1993,
21, Kailo 2002a, 2004, 2005).
Hoitototyön etiikan tasa-arvon tutkimus ei mielestäni olekaan ongelmallinen
painottaessaan autonomiaa ja sen merkitystä, vaan suhteessa sen riippuvuuden
ohittavan tarkastelun teoreettisiin lähtökohtiin, konnotaatioihin ja tulkintaan.
Yhdyn käsitykseen, jonka mukaan autonomia on välttämätön ja tavoiteltava myös
hoitotyössä niin yksittäiselle hoitajalle, ammattiryhmälle kuin potilaallekin.
Wollstonecraftin, Harriet Taylor Millin ja John Stuart Millin emansipatorisissa
jalanjäljissä autonomia on osa voimaantumista. Tämä voimaantuminen ei
kuitenkaan tapahdu tyhjiössä, vaan olennaisissa laillisissa ja sosiaalisissa
puitteissa. Hoitotyössä laillinen näkökulma merkitsee, että ollakseen autonominen
niin hoitaja, ammattiryhmä kuin potilaskin tarvitsevat tuekseen laillisen
viitekehyksen122. Sosiaalisen autonomian edellytyksiä ovat niin eettiset oikeudet
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Aristoteles vielä erikseen mainitsee, ettei riippuvuudeksi lasketa niitä naisten ja palvelijoiden
palveluita, jotka takaavat vapaan kreikkalaisen mieskansalaisen riippumattomuuden (koska he ovat
eriarvoisia). Hänelle myöskään ystävät eivät ole keskenään toisistaan riippuvaisia.
122
Tämän merkitys näkyy itse asiassa koko terveydenhuollon toiminnassa: mikäli terveydenhuollon
järjestäytymistä, palveluita, ammattikunnan koulutusta ja työtä ei määritettäisi laillisin keinoin,
saattaisi toiminta olla varsin kaoottista ja sattumanvaraista.

172

kuin taidolliset ja tiedolliset kyvyt ja mahdollisuudet. Tähän liittyen on olennaista,
miten tullaan autonomisiksi. Kun autonomiassa ollaan kiinnostuneita sisäisistä ja
psykologisista piirteistä, silloin ollaan siis kiinnostuneita yksilön omista
motiiveista, uskomuksista, arvoista ja tunteista (Clement 1996, 23). Nämä eivät
välttämättä kuitenkaan riitä autonomiaan, vaan sen toteutumisen voidaan katsoa
edellyttävän ulkoisten ja sosiaalisten tekijöiden huomiointia (Gilligan 1986, Biehl
1991, Clement 1996, 21). Tästä näkökulmasta autonomiaa ei voi saavuttaa yksin,
vaan autonomian kompetenssi opitaan suhteessa toisiin ihmisiin, ei eristäytyneenä
heistä. Yksittäinen ihminen ei voi sanoa kontrolloivansa elämäänsä ilman jonkin
asteista sosiaalista valtaa tai kykyä suorittaa ja toteuttaa päätöksiään. Kyky
ajatella omia ajatuksia kriittisesti on vahvasti riippuvainen sosiaalisesta
olemisesta yhteiskunnassa, jonka normit ovat sosiaalistaneet meidät. (Clement
1996, 25.) Individuaalinen autonomia on siten syntynyt toisten antamasta ja
opettamasta huolenpidosta. Tämän ymmärtäminen auttaa palaamaan autonomian
määrittelyyn: autonomia ei siten merkitse ainoastaan pakosta vapaata
päätöksentekoa, vaan myös kriittisyyttä toiminnan motiivien tarkastelussa.
Suhteissa toisiin ihmisiin opimme olemaan se, keitä olemme. Suhteet eivät ole
kuitenkaan samanlaisia, vaan jotkut suhteet tukevat kasvussa paremmin kuin
toiset ja jotkut suhteet jopa heikentävät näitä taitoja. Autonomiaa tukevat
erityisesti huolenpitosuhteet. (Gilligan 1986, 249, Clement 1996, 24.)
Gilliganin (1986) käsitys autonomiasta tulee esille hänen moraalisen
kehityksen mittarissaan. Hänen mukaansa keskeistä on paitsi päätöksenteko
omista asioista myös vastuu päätösten seurauksista. Tällaista toimintaa hän kutsuu
autonomiaksi. Gilliganin mukaan itsestä ja toisista huolehtiminen ovat ennemmin
toisiinsa yhteydessä olevia kuin toisilleen vastakkaisia. Itsen ja toisen väliset
suhteet ja konfliktit tekevät ymmärrettäväksi perustavanlaatuinen ihmisten välillä
oleva riippuvuus. Edellytyksenä vastuulliseen autonomiaan on tunnistaa tämä
riippuvuus. Jos oikeudenmukaisuusetiikan näkökulmasta riippuvuus merkitseekin
heikkoutta, välittämisen etiikan näkökulmasta heikkoutta on olla tunnistamatta ja
tunnustamatta riippuvuutta. (Gilligan 1986, 249, Cooper 1990, Clement 1996, 38–
39.) Saavuttaakseen autonomian ollaan siten riippuvaisia huolenpidosta ja koska
ihmiset ovat toisistaan riippuvaisia, ovat he myös huolenpitosuhteessa toisiinsa
(Biehl 1991). Jos yksilöiden katsotaan olevan erilaisia ja eron ajatellaan olevan
arvokas, ei autonomian voida siten edellyttää puolueettomuutta (Clement 1996,
44). Autonomia ei siis ole irrallisuutta tai riippumattomuutta, vaan valintaa olla
itse toisista riippuvainen ja sallia toisten olevan vastavuoroisesti itsestä
riippuvainen. Siten autonomia merkitsee toisiin yhteydessä olevaa
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itsemääräävyyttä (Cooper 1989). Hoitotyön etiikan tutkimuksen näkökulmasta
autonominen on riippuvainen niin järjestelmästä, tiedosta, taidosta, tilasta kuin
mahdollisuudestakin. Mikäli autonomiaan liittyvää riippuvuutta ei tunnisteta ja
tueta, voi toiminta olla epäoikeudenmukaista ja jopa kaltoinkohtelua. Autonomian
mukaista toimintaa ei ole ainoastaan toimia hoitohenkilökunnan näkemyksen
mukaisesti, vaan henkilöllä on oikeus tehdä päätöksiä tai olla tekemättä päätöksiä
myös hoitohenkilökunnan näkemysten vastaisesti, ja myös se on autonomiaa ja
sen mahdollistamista. Epäeettistä voi olla jopa se, että autonomiaa painotetaan
liikaa (Woodward 1998). Autonomia ei myöskään ole hoidon onnistumisen tai
potilaan tyytyväisyyden tae, vaan jopa muoto unohtaa potilas. Autonomia
nähdään siis yhtäältä yhtenä tasa-arvoisuuden ehtona, mutta myös sen
tuotteena.123
Vaikka hoitotyön etiikan tutkimus asettaakin autonomian ja riippuvuuden
vastakkain, mielestäni niiden suhde on pikemminkin päinvastainen: riippuvuus ja
sen tunnistaminen on jopa ehdoton edellytys sekä autonomian saavuttamiselle että
sen ylläpitämiselle (Clement 1996, 23).124 Näkökulmasta, jossa ihmiset ovat
lähtökohtaisesti riippuvaisia keskenään, potilaiden tuleminen terveyspalvelujen
piiriin ei tarkoittaisi riippuvaiseksi tulemista, vaan se merkitsisi jo olemassa
olevan riippuvuuden yhtä muotoa. Kyse ei siis olisi siitä, että riippumaton
muuttuu riippuvaiseksi, vaan riippuvainen on edelleen riippuvainen ja tässä
yhteydessä terveydenhuollon palveluista. Kontekstuaalisuuden ja narratiivisuuden
kautta tarkasteltuna jokainen on itse asiassa koko ajan riippuvainen useista eri
asioista, jolloin riippuvuus ei ole alistavaa vaan olemisen yksi muoto. Siten
riippuvuuden ja riippumattomuuden muodot vaihtelevat. Tasa-arvon
näkökulmasta
potilas
on
riippuvuussuhteessa
esimerkiksi
valtioon,
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Autonomian ja välittämisen etiikan välinen suhde on herättänyt poleemista keskustelua (Clement
1996, Paley 2002), jossa tosin käsitykset autonomiasta ja välittämisen etiikasta ovat usein vääriä tai
kärjistyneitä. Autonomian käsite on tulkittu välittämisen etiikkaan soveltumattomaksi, koska on
oletettu, että välittäminen heikentää autonomiaa. Jos autonomia ymmärretään individuaalisuudeksi, se
onkin ristiriidassa välittämisen sosiaalisesti rakentuneen ihmisen kanssa. Jos sen sijaan autonominen
individuaali määrittää itsensä suhteessa toisiin, Clementin (1996) mukaan käsitteet ovat yhteensopivia.
Paleyn (2002) mukaan välittämisen etiikan autonomiassa on kaksi erilaista näkökulmaa. Toisaalta
välittämisen etiikassa kannatetaan individuaalisuutta, koska siinä kaikki ihmiset käsitetään arvokkaina
yksilöinä. Toisaalta autonomiaan liittyy pelko toisista eriytettyä itsemääräämistä tai vaarallista
itseluottamusta kohtaan.
124
MacIntyren (1999, 85) mukaan tieto riippuvuudesta on avain riippumattomuuteen. Vaikka hän
tuokin tämän tutkimuksen kannalta mielenkiintoisesti esille riippuvuuden, hänellekin juuri
riippumattomuus on tavoite, ei riippuvuus itsessään ole niinkään merkityksellistä.
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terveydenhuoltojärjestelmään,
hoitohenkilökuntaan
ja
moniin
omiin
vuorovaikutustaitoihin.
Riippuvuuteen ja autonomiaan liittyvät myös valta ja voimaantuminen
(Clement 1996, 24–25). Autonomia, joka huomioi riippuvuuden, ei merkitse
avuttomuutta, kontrolloimattomuutta ja ulkoapäin ohjautuvuutta vaan
riippuvuuden tuoman huolenpidon vahvistamaa voimaantumista. Tämä
tunnistettu ja tunnustettu riippuvuus voimaannuttaa molempia osapuolia, eikä
voimaantuminen tapahdu toisen kustannuksella. (Gilligan 1986, 249, Cooper
1989, Clement 1996, 38–39.)
6.4

Valta

Valta (lat. potestas, engl. power) (Marquis & Huston 1996, Davidhizar & Dowd
1999) ja sen tarkastelu ovat olleet olennaisessa asemassa sekä länsimaisessa
ajattelussa että feministisessä filosofiassa ja moraalifilosofiassa. Kaikki vallan
teoreetikot ovat jollakin asteella myöntäneet sen tarpeellisuuden (Pulkkinen
2000). Valtaa on tarkasteltu osana poliittista ja yhteiskunnallista ajattelua, ja
lähestymissuuntana on ollut tyypillisesti valtaapitävän näkökulma (Singer 1987,
86). Huomioon ottaen tutkimuksen tarkoitus pyrin seuraavassa tarkastelemaan
valtaa juuri etiikan näkökulmasta.
Valta käsitteenä voidaan jakaa käsitteeseen (engl. concept) ja käsitykseen
(engl. conception) vallasta. Tässä jaottelussa vallan käsite viittaa asian
perustavaan ytimeen, joka tarkoittaa niitä näkemyksiä, jotka yhdistävät (lähes)
kaikkea sosiaalitieteellistä ja filosofista puhetta vallasta. Kun tätä ydintä on
kehitetty ja elävöitetty, on syntynyt erilaisia teoreettisia käsityksiä vallasta. Valta
käsitteenä voi vaihdella, mutta peruspiirteiltään se on yllättävän sama. Vallasta
voidaan erottaa sosiaalinen ja fyysinen valta. Englannin sana power kuvaa näitä
molempia, mutta suomenkielessä tässä yhteydessä käytetään käsitteitä valta ja
voima. Valta on sosiaalista: toinen ihminen saadaan tekemään tai estetään häntä
tekemästä jotain. Voima on puolestaan fyysistä, jossa saadaan aikaan muutoksia
fyysisessä ympäristössä. (Kusch 1993, 99.)
Feministisessä filosofiassa ja moraalifilosofiassa ollaan suhtauduttu valtaan
varsin ambivalentisti. Syynä on ollut naisten marginaalinen asema
valtatarkastelussa: naiset ovat olleet vallankäytön kohteena. Toisen aallon
feminismissä valta muodostui tabuksi, jota tuli vastustaa, välttää ja torjua.
Feministisen analyysin kautta valta näyttäytyi korruptoituneelta ja sellaiselta,
johon ei haluttu ottaa osaa, koska sitä käytettiin väärin. Naisten ja muiden
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alistettujen ryhmien käsitys vallasta oli siten tältä pohjalta negatiivinen. (Singer
1987, 86.)
Kolmannen aallon feminismin myötä myös vallan tarkastelun tapa muuttui.
Valta alettiin nähdä yhtenä patriarkaalisen tradition käsitteenä, jota voi tarkastella
feministisen purkamisen ja rakentamisen projektin viitekehyksestä. Tätä kautta
sekä
aikaisemmista
vallan
käsitteistä
alettiin
tunnistaa
niiden
sukupuolisidonnaisuus ja rajallisuus ja sen erilaiset ilmenemismuodot.
6.4.1 Valta ylitse kaiken
Länsimaisessa ajattelussa vallan tarkastelu juontaa aina Platonin ja Aristoteleen
valtiomuotojen tarkasteluun asti. Platon määrittelee Valtiossa idean parhaasta
mahdollisesta valtiojärjestyksestä, ja se puolestaan rakentuu vahvasti
oikeudenmukaisuuteen: valtiota johtavat parhaiten filosofit, joilla on
mahdollisuus toteuttaa oikeudenmukaista valtaa125. Aristoteleella valta liittyy
myös keskeisesti juuri valtiomuotoihin. Aristoteles kannattaa Platonin
filosofivallalle vastakkaisesti laajojen kansanryhmien valtaa, jossa vallan
painopiste asettuu keskiluokkaan eli rikkaimpien ja köyhimpien väliin jääviin
kansanryhmiin. (Aristoteles 1991, Aspelin 1997, Nordin 1999.) Platonin ja
Aristoteleen lisäksi keskeisesti länsimaisen ajattelun vallan käsitteeseen ovat
vaikuttaneet Machiavelli, Hobbes ja Foucault.126 (Dahl 1969, 80.)
Niccolò Machiavellin (1469–1527) mukaan silloin, jos valtaa ei ole perinyt,
vaan sen joutuu kamppailemaan itselleen, tarvitsee henkilö sekä hyveitä että
onnea. Hyveet (it. virtù) tarkoittavat hänelle kuntoisuutta, kyvykkyyttä ja
miehekkyyttä, joita ovat sellaiset kuten voima ja rohkeus127. Onni (it. fortuna)
tarkoittaa puolestaan elämän ennakoimattomia tekijöitä eli sattumia, joilla on
politiikassa erittäin suuri merkitys. Hänelle ihminen ei ole kuitenkaan kohtalon
pelinappula, vaan kohtalo vaikuttaa ihmisessä ainoastaan puoleen, kun taas
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Tosin Valtiossa Sokrates on huolissaan filosofien vallan väärinkäytöstä (Platon 1972, Nordin
1999).
126
Vallan määrittelyssä olisi perusteltua tarkastella myös sosiologi Max Weberin (1864–1920)
käsityksiä vallasta. Hoitotyön ja terveydenhuollon yhteydessä hänen valtakäsitystänsä voitaisiin
tarkastella erityisesti juuri hänen rationaalisuuden määritelmiensä kautta (Lahtinen 2004). Mielestäni
tämä on kuitenkin itsessään niin laaja ja moniulotteinen kysymys, että rajaan sen tämän tutkimuksen
ulkopuolelle.
127
Hänelle hyveet eivät siten merkitse kristityn velvollisuuksia vaan painotus on sanan etymologiassa:
italian virtù ja latinan virtus juontuvat latinan sanasta vir eli mies (Nordin 1999, 197).
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toiseen puoleen ihminen voi itse vaikuttaa128. Mikäli hallitsija haluaa hyödyntää ja
lisätä valtaansa, hänen ei auta noudattaa kristillistä moraalia eli nöyryyttä ja toisen
posken kääntämistä. Sellainen toiminta saattaa olla tie pelastukseen, mutta
samalla myös tae vallasta syöksemiseen. Hänen mukaansa jotkut asiat saattavat
näyttää hyviltä, mutta johtavat tuhoon ja vastaavasti toiset pahoilta, mutta johtavat
turvallisuuteen ja hyvinvointiin. Esimerkiksi anteliaisuus on ihailtava ominaisuus,
mutta hallitsijalle tämä merkitsee omien ja valtion varojen tuhlausta ja siten
halveksuntaa. Toisaalta taas julmuus tuomitaan, mutta hallitsijalle se on
järjestyksen ja sen taustalla olevan pelon ehdoton edellytys. Samoin esimerkiksi
viekkaus ja petollisuus kuuluvat hallitsijan välttämättömiin ominaisuuksiin.
Etenkään uusi hallitsija ei voi noudattaa niitä hyveitä, jotka tuottavat ihmisille
hyvän maineen. Silloin tavalliset ihmisten hyveet eivät ole välttämättä hallitsijan
hyveitä, koska valtion etuja ajavalta hallitsijalta vaaditaan usein ominaisuuksia,
joita yksityiselämässä pidettäisiin häpeällisinä. Hallitsijalle on kuitenkin hyväksi
näytellä näitä hyveitä, mutta hänen ei pidä todella olla sellainen. Hänen mukaansa
hallitsijan tulee tukeutua sellaiseen, mikä on häneltä itseltään peräisin: rakkaus
lähtee alamaisen taholta, mutta pelko on hallitsijan itsensä synnyttämää.
(Machiavelli 1998, Nordin 1999.)129
Thomas Hobbesin yhteiskuntasopimuksessa valta on suvereenilla, joka pitää
yllä järjestystä ja suojelee kansalaisten henkeä ja omaisuutta. Vain hänellä on
oikeus turvautua väkivaltaan, laatia lakeja, tulkita yksilöiden henkeen ja
omaisuuteen kohdistuvia uhkia ja yrittää torjua niitä. Suvereenilla on hallussaan
sekä maallinen että hengellinen valta. Jokaisella ihmisellä on oikeus omiin
yksityisiin ajatuksiinsa, eikä niitä tule pakottaa toisten kanssa yhtenäisiksi, mutta
valta virallisesta uskonnonharjoituksesta kuuluu suvereenille. Alamaisilla ei ole
oikeutta kapinoida suvereenia vastaan, koska se voisi olla paluuta luonnontilaan.
Yhteiskuntasopimus on mahdollista purkaa ainoastaan yhdessä eli siinä
tilanteessa, että suvereeni ei omasta puolestaan halua tai voi toteuttaa sopimuksen
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Machiavellin Fortuna on nainen ja politiikka on siten miehekkään hallitsijan ja naisisen Fortunan
välistä seksuaalista leikkiä (Machiavelli 1998, Nordin 1999, 198). Hän toteaa, että ”onni on nainen ja
voidakseen pitää sitä kurissa täytyy sitä lyödä ja kolhia; ja onhan nähty että se on helpommin siten
menettelevien voitettavissa kuin niiden, jotka suhtautuvat siihen kylmästi. Senpä tähden se kuten
oikeakin nainen on aina suopea nuorille, koska he ovat rajumpia ja vähemmän varovaisia ja
komentavat sitä rohkeammin.” (Machiavelli 1998, 141.)
129
Machiavellin ihannevaltio on kuitenkin tasavalta, jossa kansalaiset ovat vapaita ja jossa vallitsee
hyvä kansalaishenki. Hänen mukaansa valtakunnat menestyvät, jos kansalaishyveet ovat kehittyneet ja
yksityiset edut alistettu yleiselle edulle. Jos taas rahanhimo, nautinnonhalu ja oman edun tavoittelu
pääsevät vallalle, valtiot rappeutuvat, heikentyvät ja lopulta tuhoutuvat ulkoisten tai sisäisten
vihollisten uhreina. (Nordin 1999.)
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velvoitteita eli suojella ihmisten henkeä ja taata heidän turvallisuuttansa. (Nordin
1999.)
Michel Foucault’n (1926–1984) mukaan länsimaista filosofiaa Aristoteleen
ajoista asti hallinnut tiedonhalu on osoittautunut nietzscheläiseksi vallantahdoksi.
Foucault yhtyy Francis Baconiin (1561–1626) siinä, että tieto onkin valtaa
(Nordin 1999, 228) ja siten valta tietoa, jolloin tieto ja valta muodostavat
erottamattoman ykseyden. Kaikki tieteet ovat palvelleet valtaa, johtaneet
regulointiin ja normalisointiin, joiden vallitessa kaikki poikkeava ja
marginaalinen on koettu uhaksi ja kulttuurin piiriin sopimattomaksi. (Nordin
1999, 441.) Foucault ei ole kiinnostunut siitä, kenellä on valtaa eikä myöskään
siitä, miten yksittäiset ihmiset käyttävät valtaa. Sen sijaan hän on kiinnostunut
siitä, kuinka valta tuottaa meitä ihmisinä. (Pulkkinen 2000.) 130
Poliittisessa filosofiassa valta on usein määritelty mahdollisuutena vaikuttaa,
mutta kysymys onkin, mikä, kuka ja kuinka joku aikoo vaikuttaa. Foucault kutsuu
esimerkiksi Dahlin vallanmääritelmiä juridis-diskurssiivisiksi. Niissä valta
ymmärretään negatiivisena (valta käsittää poissulkemista), säännönmukaisena
(valta käsittää lain ja järjestyksen), kieltämisenä (sisältää kiellon ja rangaistuksen
pelon), sensuroivana (sisältää esteet ja rajoitukset) ja kokonaisuutena (valtaa
harjoitetaan
samanlaisena
kaikilla
tasoilla,
valtiossa,
perheessä,
tuomioistuimessa). Tällaisen vallan muoto on oikeus. Vallalla on kuitenkin
Foucault’n mukaan myös positiivinen puoli. Hänen mukaansa valta on suhde
ihmisten välillä. Valta voidaan nähdä vaihtopelinä, ketjuna ja systeeminä. Valtaa
on joka puolella, sitä luodaan koko ajan, sitä ei voi hankkia tai jakaa, vaan sitä voi
vain harjoittaa. (Foucault 1980.) Foucault’n mukaan valtaa ei omisteta vaan
harjoitetaan ja se on sisäinen vuorovaikutussuhde, ei ulkoinen vertailusuhde
(Kusch 1993). Valta ei ole absoluuttista, vaan suhteellista eli valtasuhteet eivät ole
suoria ja yksisuuntaisia, vaan pikemminkin yhteisö on moninaisten ja
monenlaisten valtasuhteiden verkko (Koivunen 1996, 53). Valta on näkymätöntä
ja jatkuvaa, eli se on samanaikaisesti kaikkialla ja ikään kuin ei missään.
Keskeisenä käsitteenä on diskurssi, jossa valta operoi: valta muodostuu
diskurssissa ja ihmiset muodostuvat subjekteiksi diskurssissa. (Koivunen 1996,

130

Foucaultin vallan käsitettä on kritisoitu epämääräiseksi, metafyysiseksi, tyhjäksi, hajanaiseksi ja
epäadekvaatiksi sosiaaliseen ja poliittiseen analyysiin. Kuschin mukaan Foucaultin käsitys vallasta
vastaa angloamerikkalaista vallankäsitystä yleensä ja eroaa ainoastaan vallan käsitteellistämisestä.
Foucault yhdistää vallan toiminnan mahdollisuuteen, erottaa vallan ja väkivallan, esittää olosuhteet,
joissa valtasuhteessa oleva henkilö periaatteessa toimisi erilailla ja uhri on mukana toimijana.
(Pulkkinen 2000.)
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53, Townsend ym. 1999.) Joka paikassa missä on valtaa, on myös vallan
vastustusta. Hänen mukaansa valta ei ole staattista ja pysyvää, vaan se on prosessi
tai interaktio (Foucault 1980).
Feministisestä ja Foucault’n vallankäsittessä on tunnistettavissa sekä samoja
elementtejä että myös kriittisiä eroavaisuuksia. Feministisestä näkökulmasta
Foucault erottaa mielenkiintoisesti vallan ja dominoinnin. Hänen mukaansa valta
on produktiivista ja valtasuhde liikkuvaa, muuttuvaa ja vastustusta tuottavaa.
Dominointi on sitä vastoin lujittunutta ja stabiilia valtaa, ja siinä vastustuksen
mahdollisuus on rajoittunut. (Foucault 1980.) Foucault tulkitsee siten
dominoinnin negatiivisesti, kun taas vallan positiivisesti voimana, joka antaa
yksilölle mahdollisuuden toimia ja vaikuttaa yhteiskunnassa. Tästä näkökulmasta
patriarkaalisen yhteiskunnan suhteellisen stabiili miesvalta tulisi siten näiden
käsitteiden kautta tulkita ennemmin dominointina kuin valtana. (Höglund 2001,
87–89.) Feministisestä perspektiivistä on kuitenkin ongelmallista ensiksikin se,
ettei Foucault problematisoi vallan vastustuksen herättävän myös aina vastustusta.
Tällöin Foucault vaikuttaa aliarvioivan dominoivan ryhmän vastuuta eduistaan.
(Ramazanoğlu 1993.) Toiseksi Foucault’n mukaan valta on liikkuvaa ja
muuttuvaa, mutta naisten kokemuksesta patriarkaalisen yhteiskunnan
valtaolosuhteet ovat suhteellisen stabiili, kankea ja vaikeasti muutettava
järjestelmä. Foucault’n voidaan silloin tulkita väheksyvän miesten ryhmänä
naisiin ryhmänä kohdistamaa sortoa ja sekä aliarvioivan valtiovallan ja
oikeusjärjestelmän vaikutusta naisten alisteiseen asemaan. Kolmanneksi jää
epäselväksi myös se, miksi diskurssi tuottaa valtaa ja miksi miehistä valtaa
lujitetaan ja uusinnetaan. Neljäs ongelma liittyy Foucault’n toteamukseen vallan
pysyvyydestä. Hänen mukaansa valta ei ole pysyvää ja muuttumatonta, vaan
kiertävää ja sellaista, jossa yksilöt ovat yhtä aikaa sekä alistettuja että harjoittavat
itse valtaa. Tässä hän ei kuitenkaan huomioi riittävästi sitä, kuinka vallan
muuttuvuus suhteutuu sukupuoleen. (Höglund 2001, 87–89.)131
Nykyistä valtakäsitystä kuvaa Pulkkisen (2000) mukaan erityisesti Dahlin
(1969, 79–93) ja Lukesin (1974, 26–27) määritelmät. Dahlin mukaan valta on
suhdetta ja tämä suhde on ihmisten (yksilöiden tai ryhmien) välillä. Hänen
mukaansa valta tarkoittaa sitä, että A:lla on valtaa B:n yli siinä määrin, että hän
saa B:n tekemään jotakin, mitä B ei muuten tekisi. Lukesin (1974, 26–27)
mukaan valta tarkoittaa sitä, että A harjoittaa valtaa B:n yli, jolloin A vaikuttaa
131
Foucaultin feminististä kritiikkiä esittävät esimerkiksi Diamond & Quinby (1988), Sawicki (1991)
ja Ramazanoğlu (1993).
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B:hen tavalla, joka on vastakkainen B:n intresseille (Dahl 1969, 80). Valta on
siten teoretisoitu suhteeksi ihmisten välille, jossa valta määritetään toiminnan
käsittein ja viittaamalla toimijoiden intentioihin. Henkilö, jolla on valtaa, voi
toimia omien intentioidensa mukaisesti, kun taas henkilön, jolla sitä ei ole, on
antauduttava valtaa omaavan vallan alle. Mikäli kyseessä on jokin muu kuin
fyysisen vallan muoto, ei Pulkkisen (2000) mukaan vallan alla olevan välttämättä
tarvitse olla alistunut valtaan, vaan hänellä voi periaatteessa olla mahdollisuus
harkita, taipuuko hän toisen tahtoon vai ei.
Filosofisessa vallan käsitteellistämisessä intention lisäksi keskeinen käsite on
intressi: se jolla on valtaa, on myös kykyä toimia omien intressiensä mukaan.
Valta on määritelty transendentaalisten yksilöiden välille, joilla on mahdollisesti
kykyä valita toisen puolesta. Siten valta on kykyä estää vapaa liikkuminen eli
kykyä toimia jonkun intentioiden ja intressien pohjalta ja mahdollisesti estää
toimimasta jotakin niin. Tämä vallan käsite on siten taloudellinen, ja siihen
sisältyy omistamisen käsite. Valta on jotakin jota tietyillä yksilöillä tai ryhmillä on
enemmän tai vähemmän kuin toisilla yksilöillä tai ryhmillä. Tyypillinen tällainen
valtasuhde on esimerkiksi suhde työnantajan ja työntekijän, opettajan ja oppilaan,
lääkärin ja potilaan tai hallituksen ja kansalaisen välillä. Tähän vallan
määritelmään liittyy perustavanlaatuisesti se, että ihminen joko on vapaa
tekemään sitä, mitä hän itse haluaa tai muuten hän on jonkun toisen vallan alla.
Lukesin ja Dahlin mukaan tällainen valta on välttämätön ilmiö sosiaalisessa
elämässä. (Dahl 1969, Lukes 1974, Townsend ym. 1999, Pulkkinen 2000.)
Valtasuhteen osatekijöitä voidaankin tarkastella kahdeksasta näkökulmasta.
Näitä ovat valtasuhteen perusta, keinot, vallan ala, määrä, laajuus, kustannukset,
valtasuhteen vahvuus ja intensiteetti. (Dahl 1969, Harsanyi 1969, Wrong 1979,
12–17, Kusch 1993, 100.) Valtasuhteen perusta (engl. base) tarkoittaa niitä
resursseja (taloudelliset, arvovalta), joita vallan harjoittaja hyödyntää pyrkiessään
vaikuttamaan vallan kohteen toimintaan. Keinot (engl. means) tarkoittavat niitä
toimia (käskyt, uhkaukset), joihin vallan harjoittaja ryhtyy alistaakseen vallan
kohteen ja vallan ala (engl. scope) niitä toimintojen joukkoa, jotka vallan
harjoittaja voi resurssiensa ja keinojensa avulla saada vallan kohteen tekemään tai
jättämään tekemättä. Vallan määrä (engl. amount) tarkoittaa sitä, millä
todennäköisyydellä vallan kohde tekee tai jättää tekemättä jotakin vallan
harjoittajan toiminnan vaikutuksesta, laajuus (engl. extension) sitä, miten suureen
joukkoon tietyllä vallankäyttäjällä on valtaa, kustannukset (engl. costs) kuluja,
joita vallan harjoittajalle koituu valtasuhteen luomisesta ja ylläpitämisestä.
Valtasuhteen vahvuudella (engl. strength) tarkoitetaan niitä kustannuksia, joita
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vallan kohteelle koituu, jos hän kieltäytyy alistumasta valtasuhteeseen tai
pysymästä siinä ja sen intensiteetillä (engl. intensity) sitä, mitä kaikkea vallan
harjoittaja voi saada vallan kohteen tekemään menettämättä otettaan hänestä.
Valtakysymykseen liittyvät läheisesti myös väkivallan, voimankäytön132,
pakottamisen, manipulaation ja auktoriteetin käsitteet ja niiden väliset suhteet.
Väkivallalla ja vallalla on läheinen suhde, koska valtaa voidaan ylläpitää
uhkaamalla väkivallalla. Väkivalta on määritetty siten, että siinä uhrilla ei ole
mahdollisuutta valita alistumisen tai alistumattomuuden välillä. (Kusch 1993,
101.) Sekä voimankäyttö (engl. force)133 että pakottaminen (engl. coercion) ovat
vallankäytön muotoja, jotka merkitsevät avointa ja havaittavaa ristiriitaa vallan
harjoittajan ja sen kohteen intressien välillä (Lukes 1974, 32, Kusch 1993, 101).
Manipulaatio (engl. manipulation) edellyttää myös vastakkaisia intressejä, mutta
tässä tapauksessa vallan kohde ei huomaa ristiriidan olemassaoloa. Auktoriteetti
(engl. authority) ilmenee sekä sellaisissa tilanteissa, joissa havaitaan tai oletetaan
intressien ristiriita että myös tilanteissa, joissa ei edes oleteta minkäänlaista
intressiristiriitaa. Yleensä auktoriteetilla viitataan tilanteisiin, joissa vallan kohde
katsoo, että vallan harjoittajan vaatimukset ovat rationaalisia ja/tai ainakin pitkällä
tähtäimellä hyödyllisiä vallan kohteelle itselleen. Myöskään sellaisten vallan
muotojen kuten houkuttelun, rohkaisun ja suostuttelun ei katsota sisältävän
intressien ristiriitaa. (Kusch 1993, 101.)
6.4.2 Valta ylivaltana
Feministisen moraalifilosofian näkökulmasta länsimaisen ajattelun tulkinta
vallasta on luonteeltaan ylivaltaa (engl. power over)134. Siinä yksilö tai ryhmä saa
jonkin yksilön tai ryhmän toimimaan valtaa pitävän tahdon mukaisesti ja oman
tahdon vastaisesti (Warren 1994, 180–182, Koivunen 1996, Townsend ym. 1999,
Ronkainen 2002). Se on sekä yksilöiden, ryhmien että instituutioiden (ylemmät)
harjoittamia valtamalleja, -strategioita ja -prosesseja, jossa joidenkin ryhmien
132

Olennainen kysymys on myös se, pitäisikö väkivalta tai voimankäyttö sisällyttää vallan
käsitteeseen (Kusch 1993, 101).
133
Voimankäyttö on ennemmin yksi sosiaalisen vallan laji kuin erillinen kategoria. Tämä johtuu
osittain vallan ja väkivallan tiiviistä suhteesta ja osittain vallan käsitteen laajemmasta määrittelystä.
(Kusch 1993, 101, Lukes 1974.)
134
1970- luvun radikaalifeministinen keskustelu kuvasi miesten suurempaa yhteiskunnallista valtaa ja
oikeuksia eli ylivaltaa sanoilla sorto tai alistus. Sorron eri muodot eli syrjintä, kontrollointi,
marginalisointi tai symbolinen ylivalta rakentuvat kuitenkin eri tavoin riippuen hallintasuhteen
syvyydestä, jäykkyydestä tai totaalisuudesta. (Koivunen 1996, Ronkainen 2002.)
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(alemmat) valintoja ja vaihtoehtoja on rajoitettu, estetty tai pakotettu. Ylivaltaa
ilmenee yksilöiden tasolla yksityisessä esimerkiksi kodin, pari- ja
ihmissuhteiden135 sekä julkisessa ryhmien ja instituutioiden tasolla esimerkiksi
talouden ja politiikan alueilla. (Warren 1994, 180–182, Alberti 1999, Townsend
ym. 1999.) Ylivallan institutionaalista puolta osoittaa myös sen valtiokeskeisyys,
sillä vaikka valtion käyttämä valta on näennäisesti demokraattista, se on ollut
usein luonteeltaan ylivaltaa ja aiheuttanut monia alisteisia järjestelmiä (Yateman
1997). Tätä lähelle tulee ylivallan näkyminen myös vallitsevassa ideologiassa.
Silloin jollakin ideologialla on valtaa asettaa noudatettavat säännöt ja ideaalit.
(Townsend ym. 1999.)
Ylivallan muodot voivat olla avoimia tai hienovaraisia, tiedostettuja tai
tiedostamattomia. Se voi toteutua väkivallan, pelottelun, uhkaamisen, estämisen,
sosiaalisen paineen tai fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen tai taloudellisen
pakottamisen kautta. (Warren 1994, 180–182, 2000, 55, Townsend ym. 1999.)
Ylivalta voi olla siten luonteeltaan pahan- tai hyväntahtoista (Warren 1994, 180–
182) yksilön tai ryhmän voimaa. Siinä valta on ulkokohtaisesti jonkin omaisuutta,
jota voi olla itsellä, jota voi siirtää toiselle ja jossa toinen osapuoli voittaa
(Townsend ym. 1999). Ylivalta koostuu siten valtaa pitävistä eli dominoijista ja
vallan kohteena olevista eli alistetuista, joiden väliset ryhmät ovat näennäisen
erillisiä, mutta alistetut kuuluvat tiiviisti dominoivan ryhmän eli alistajien
maailmaan (Warren 1990, Leppänen 1998, 41, Warren 2000).136 Ylivallan kanssa
erottamaton onkin dominoitavan ryhmän vastustus (engl. power against power)
(Warren 1994, 180-182, Townsend ym. 1999), joka voi ilmetä peitellysti
toimimalla näennäisen tyhmästi tai tietämättömästi tai juonittelemalla (Townsend
ym. 1999). Tähän liittyy läheisesti myös väkivallan käsite.
Väkivalta on mitä tahansa sellaista psyykkistä tai fyysistä toimintaa tai
rakennetta, joka alistaa tai vähättelee toista tai toisia. Siten väkivalta on
esimerkiksi fyysisen, verbaalisen ja emotionaalisen vallan väärinkäytön jatkumo,
joka ilmenee niin yksilön, ryhmän kuin sosiaalisten rakenteidenkin tasolla. (Kelly
1987, Sunnari ym. 2003.) Tämän tutkimuksen kannalta keskeisiä väkivaltaan
135

Albertin (1999) mukaan ihmiset voivat toimia myös itseä kohtaan ylivaltaisesti. Tällöin on hänen
mukaansa kyse omien velvollisuuksien ja toiveiden välisestä jännitteestä.
136
Ylempien ja alempien maailmat ovat myös siinä suhteessa tiiviisti toisiinsa sidoksissa, että
kumpikaan osapuoli ei ole vapaa toisestaan: alempi ei ole vapaa ylemmästä, mutta myöskään ylempi
ei ole vapaa alemmasta. Silloin ”Herra on orjan orja”, jolloin power over valta ei ole vapautta vaan
kiinnittymistä. Tähän Liehu (1998, 268–269) toteaa, että mitä suurempi valta (power over) jollakin on,
sitä suurempi on myös riippuvuus alistuskohteesta sekä sitä suurempi tuon riippuvuuden aiheuttama
ahdistus eli tarve paeta yhä suurempaan vallan tuomaan varmuuteen.
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liittyviä käsitteitä ovat resurssittomuus ja hegemoninen maskuliinisuus. Väkivalta
ymmärrettynä resurssittomuutena (engl. resourcelessness) tarkoittaa sitä, että
alistetussa asemassa olevat käyttävät väkivaltaa kokiessaan olevansa kyvyttömiä
muuhun toimintaan tai eivät näe muita toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja
kontrolloida elämäänsä. Dominoivassa asemassa olevat puolestaan käyttävät
väkivaltaa saadakseen muut toimimaan intressiensä mukaisesti. Valtaa vailla
olevat eivät voi purkaa valtasuhdetta ja toimia siten, että he eivät lujittaisi
dominoinnin ja alistamisen struktuuria. (Vellacott 1982, Warren 1994, 180–182.)
Toinen tämän tutkimuksen kannalta kiinnostava valtaan ja väkivaltaan liitetty
käsite on hegemoninen maskuliinisuus (engl. hegemonic masculinity) (Connell
(1991). Hegemoninen maskuliinisuus on suhteessa sekä alistettuihin
maskuliinisuuksiin että naisiin. Sen hegemonia tarkoittaa sekä julkisessa että
yksityisessä ilmenevää sosiaalista valta-asetelmaa (Connell 1991), jossa tietyt
mies- ja poikaryhmät omaksuvat vallan ja sen mukanaan tuomat etuudet sekä sen,
kuinka he oikeuttavat ja uusintavat niitä sosiaalisia suhteita, jotka luovat ja
ylläpitävät heidän ylivaltaansa. Olennaista on, että sellaiset pojat, jotka eivät
saavuta, mutta tavoittelevat hegemonisen maskuliinisuuden piirteitä, ovat
kuitenkin
hyväksyttyinä
osallisina
hegemonisessa
maskuliinisuudessa.
Maskuliinisuudet, jotka ovat marginalisoituja, joko vastustavat tai tukevat
hegemoniaa, mutta heiltä puuttuu hegemonialle tyypillinen valta. Maskuliininen
hegemonia pyrkii yleismaailmallisuuteen, näkymättömyyteen ja luonnollisuuteen.
(Connell 1991, Manninen 2003.)
Siten monet ylivallan alistussuhteet ovat niin tavallisia, että niitä pidetään
luonnollisina. Näitä ovat esimerkiksi patriarkaalinen naisten, muiden toisten ja
luonnon dominointi. (Kelly 1997, 115, Townsend ym. 1999, Warren 2000.)137
Naisten ja luonnon oletettu yhteys onkin merkityksellistä myös
valtakysymyksessä. Tuo yhteys tekee naisesta valtaa vailla olevan yksilön, jolla ei
ole omia tarpeita eikä mahdollisuuksia toimia. Naisten eläinmäisyys tai
hoitajarooli yleisenä hoivaajana patriarkaalisessa yhteiskunnassa ei ole itsestään
selvä eikä sosiaalisista tilanteista riippumaton, vaan osa alistavaa patriarkaalista
järjestelmää (Leppänen 1998, 38) ja samalla sulkee naiset patriarkaatin
ulkopuolelle (Anttila 1988, 56). Warrenin (1990, 127) mukaan tärkein yhdistävä
tekijä naisen ja luonnon välillä on käsitteellinen. Käsitteellinen lähtökohta

137

Vaikka miesten naisiin kohdistama dominointi onkin niin yleistä ja esiintyykin kaikissa
kulttuureissa ja niiden alistusmuodoissa, se ei ole kuitenkaan luonnollista. Tätä alistusmuotoa ovat
tukeneet sekä lainsäädäntö että instituutiot. (Kelly 1997, 115.)
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merkitsee jokaisen ihmisen sukupuolen, luokan, rodun, iän, kansallisuuden ja
uskonnon muokkaamia peruskokemuksiin, arvoihin, asenteisiin ja oletuksiin
perustuvia lähtökohtia, jotka suuntaavat ja reflektoivat käsitystämme sekä
itsestämme että toisistamme. Ylivaltaa voidaankin siten tarkastella paitsi
konkreettisena ilmiönä myös käsitteellisenä lähtökohtana. Jotkut käsitteelliset
lähtökohdat ovat epäoikeudenmukaisia, jolloin niiden uskomukset, arvot, asenteet
ja oletukset selittävät, oikeuttavat, määrittävät, ylläpitävät ja säilyttävät
dominoinnin ja alistamisen suhdetta. (Warren 1990, 127, 2000, 46.) Nämä
käsitteelliset lähtökohdat ovat juuri herruuden käsitteellisiä malleja eikä
epäoikeudenmukaisia suhteita: ne ylläpitävät dominoinnin ja alistamisen suhdetta,
eivät epäoikeudenmukaisuuden suhdetta (Warren 2000, 55).
Länsimainen vallan käsitys heijastaa feministisestä näkökulmasta herruuden
käsitteellistä mallia ja on luonteeltaan juuri patriarkaalista ylivaltaa. Silloin
patriarkaatilla138
tarkoitetaan
systemaattista,
rakenteellista
ja
epäoikeudenmukaista naisiin kohdistuvaa miesten harjoittamaa ylivaltaa (Warren
1994, 180–182, Ronkainen 2002), joka pidetään oikeutettuna ja sitä vahvistetaan
(French 1985, Rafael 1996, Ronkainen 2002)139. Systemaattisena ylivalta
merkitsee sekä yksilöiden että instituutioiden toimintaa, joissa miehillä tai
historiallisesti miessukupuolisiksi identifioiduilla on johdonmukaisesti
etuoikeutus ja valta (Kelly 1997). Rakenteellisena ylivaltana patriarkaatti
tarkoittaa yhteiskunnallisiin instituutioihin sisältyvää patriarkaalista rakennetta:
siten patriarkaatti ei ole ainoastaan yksittäisten naisten tai miesten hyviä tai
pahoja aikomuksia vaan syvempi osa toimintaa ja instituutioita (Weedon 1987, 3).
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Mielestäni Mellor (1997) tuo mielenkiintoisen näkökulman todetessaan, että feministisessä
keskustelussa patriarkaatilla ei sanasta huolimatta tarkoiteta isänvaltaa, vaan miesten valtaa.
Patriarkaatin käsite voikin siten olla harhaanjohtava: alun perinhän patriarkaatilla on tarkoitettu
perhejärjestelmää, joka merkitsee auktoriteettia, vastuuta ja kontrollia. Koska feminismin kritisoima
patriarkaatti ei kuitenkaan sisällä vastuuta, voitaisiinkin Mellorin mukaan tämän sijaan käyttää
filiarkaatin käsitettä. Filiarkaatti tarkoittaa lapsen (pojan) autonomista toimintaa, jossa pojan on
mahdollista leikkiä, koska hänen äitinsä ylläpitää sitä mahdollisuutta. Tässä äiti tarkoittaa sekä naisia
että kaikkia niitä rakenteita, jotka mahdollistavat pojan leikin. Filiarkki kuvaa patriarkaattia paremmin
sitä analogiaa, miten patriarkaalisessa yhteiskunnassa kohdellaan lapsen tavoin vastuuttomasti
maapalloa ja ihmisiä. Filiarkaalisessa yhteiskunnassa dominoivat ryhmät eivät näe alistettujen
ihmisten tai maailman alennustilaa. (Mellor 1997, 193–194.) Vaikka Mellorin huomio on valaiseva ja
tiivistää hyvin patriarkaatin ongelmakysymykset, käytän tässä tutkimuksessa feministisen tutkimuksen
vakiintuneen tavan mukaisesti patriarkaatin käsitettä, vaikka se mielestäni vastaakin sisällöllisesti juuri
filiarkaattia.
139
On huomioitava, että vaikka feminismi kritisoi patriarkaattia, ei ole tarkoituksenmukaista
kuitenkaan korvata sitä matriarkaatilla ja siten jatkaa alistamisen mallia. Sen sijaan tavoitteena on
muuttaa koko hierarkkista mallia, jotta voitaisiin vapauttaa jokainen järjestelmästä, joka on
epäoikeudenmukainen sekä naisia että miehiä kohtaan. (Kelly 1997, 114.)
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Epäoikeudenmukaisena ylivaltana se tarkoittaa Warrenin (2000) mukaan
patriarkaalista herruuden logiikkaa (engl. logic of domination). Herruuden
logiikan tarkoituksena on perustella ja oikeuttaa dominointi ja alistaminen. Siihen
sisältyy oletus, että paremmuus tai ylemmyys (engl. superiority) oikeuttaa
alistamisen ja siten on moraalisesti hyväksyttävää pitää alemmat alempina.
(Warren 1994, 180–182, 184, 2000, 47.) Herruuden logiikan määrittelyyn liittyy
olennaisesti vaihtoehtojen ja valinnanmahdollisuuden näkökulma. Jos
epäoikeudenmukaisuutta esiintyy tilanteessa, jossa on olemassa vaihtoehtoja ja
mahdollisuus valita, kyse on juuri epäoikeudenmukaisuudesta, mutta tilanteessa
jossa ei ole valinnanmahdollisuutta ja vaihtoehtoja, on kyse herruuden logiikasta.
(Warren 2000, 55.)140
Warrenin mukaan herruuden logiikka ja ylivalta tulisi lopettaa ja kieltää
kolmesta syystä. Ensiksikään edes moraalinen paremmuus tai ylemmyys ei
oikeuta alistamiseen. Toisekseen myöskään erilaisuus ei oikeuta alistamista ja
kolmanneksi herruuden logiikka sisältää patriarkaaliset arvot, jotka puolestaan
heijastuvat alistavasti koko länsimaisessa yhteiskunnassa alistaen sekä naista että
luontoa. (Warren 2000, 50, 55.)
Warren (2000) tulkitseekin feminististen ja muiden emansipatoristen
yhteiskunnallisten näkökulmien ja liikkeiden tavoin vallan juuri herruuden
logiikan mukaisena epädemokraattisena dominointina eikä näe siinä mitään
kannatettavaa. Siinä valta on tulkittu pakottavaksi ja emansipatoristen liikkeiden
edustavan dominoituja ja jonkun hallitsevan ryhmän hyväksikäyttämiä ryhmiä.
Tästä näkökulmasta ymmärrettävästi intressinä on silloin päästä eroon
dominoinnin suhteesta. (Yateman 1997.) Tällaisen ryhmän näkökulmasta on
mielestäni olennaisesti huomioitava myös ryhmää tukevan ja kannattelevan
ylivallan välttämättömyys. Yhdynkin näkemykseen, jonka mukaan ylivalta on
välttämätön osa nykyaikaista yhteiskuntaa, koska se on vielä toistaiseksi paras
keino esimerkiksi taata ja turvata ihmisoikeudet (Townsend ym. 1999) ja siten
väline sekä laajentaa että jopa muodostaa subjektin valtaa. Kaikki ylivalta ei siten
ole hajottavaa (Yateman 1997).
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Siten siis tilanteessa, jossa ei ole edes mahdollisuutta valita, ei ole kyse epäoikeudenmukaisuudesta
vaan herruuden vallasta: terveydenhuollossa ei siis voida puhua epäoikeudenmukaisuudesta, jos
esimerkiksi potilailla ei ole mahdollisuutta edes valita, vaan silloin on kyse herruudesta ja sen
logiikasta ja siten väkivaltaisesta toiminnasta.
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6.4.3 Ylivallan purkaminen
Feministisen moraalifilosofian näkökulmasta vallan tarkastelussa onkin keskeistä
vallan epätasapaino sekä sisäisen vallan tunnistaminen. Tästä näkökulmasta
vallan epätasapaino merkitsee sitä, että ensiksikin vallan jakautuminen ei ole
stabiilia vaan tilapäistä (vrt. esimerkiksi Miller 1979). Se on tilapäistä eri roolien
ja tehtävien vuoksi (Simpson 2002) ja toisaalta keskeisesti myös
intersektionaalisesti. Ihmisellä voi olla jollakin alueella valtaa, mutta
samanaikaisesti jollakin toisella alueella ei, ja tällöin hän voi olla vaikka
alisteisessa asemassa.
Ulkoisen (yli)vallan lisäksi ihmisellä on myös sisäistä valtaa. Sisäisen vallan
eli voimaantumisen näkökulmasta avain tunnistaa ja muuttaa valtasuhteita on se,
että toista ihmistä ei voi voimaannuttaa. Toinen ihminen on mahdollista saada
tekemään jotakin, mutta ei voimaannuttamalla ja antamalla valtaa141. Jos toiselle
annetaan valtaa, se voidaan ottaa myös pois. Todellinen valtaistuminen on juuri
itsevoimaantumista jolloin se on prosessi, ei tulos. (Townsend ym. 1999.) Vallan
epätasapainon ja sisäisen vallan näkökulmista tarkasteltuna onkin määritettävä
uudelleen myös niin eron kuin riippuvuudenkin käsitteet142. Mikäli eettisesti tasaarvoista toimintaa voidaan ajatella olevan muidenkin kuin vallan suhteen tasaarvoisten välillä, silloin on määriteltävä osapuolten välinen ero. Tyypillisesti ero
on siis määritelty negatiiviseksi, erottavaksi ja dominoinnin oikeuttavaksi, mutta
jos se ymmärretään positiivisena, voidaan nähdä lähes jokaisen tasa-arvon
tilanteen osapuolten olevan useimmiten asymmetrinen. (Holm 1993, Donner
1997, 375–377, Leppänen 1998, 41.) Asymmetrisyys ei silloin merkitse
arvolatautunutta hierarkiaa vaan eettisen päätöksenteon suhteen sitä, että toisella
osallisella on paitsi valtaa, myös vastuuta enemmän kuin toisella. Siinä näkyvät
arvot ja toiminnan periaatteet, jolloin valtasuhde ei ole abstrakti ja irrallinen vaan
prosessi, jolla on konteksti. Se tapahtuu joidenkin välillä, jotkut ihmiset
toteuttavat sitä ja sillä voi olla monia ulottuvuuksia. (Warren 2000, 99.) Tästä
näkökulmasta vallankäyttö on tarpeellista ja sallittua, koska silloin sitä
harjoitetaan, jotta tuotettaisiin haluttua ja tarvittua muutosta tavalla, joka ei luo tai
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Townsend ym. (1999) kuvaavat tätä osuvasti toteamalla, että voit ohjata hevosen veden äärelle,
mutta et voi pakottaa sitä juomaan.
142
Ja toisinpäin: mikäli eron ja riippuvuuden käsitteet määritellään uudelleen, on määriteltävä myös
vallan käsite (Zapata 1999, 150–163).
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ylläpidä alistavaa suhdetta.143 Siten tavoiteltavan tai saavutettavan tavoitteen
lisäksi on keskeistä myös tapa, jolla tavoite saavutetaan eikä lopputulos tee
keinoja hyväksyttäviksi144. (Davies 1988, 5.)
Feministinen valtadiskurssi onkin siirtynyt alistuksesta ja yhteiskunnallisen
aseman vallasta, systeemeistä tai rakenteista tuottavan vallan, käytäntöjen ja
merkitysten kysymyksiksi. Se on esimerkiksi valtaa tuottaa subjektiutta ja
identiteettejä. (Ronkainen 2002.) Dominoivaa valtaa purkavia ja sensitiivisesti
eron huomioivia arkipäivän toiminnan eri tasojen (päätöksenteko, asioihin
vaikuttaminen, ilmiön määrittely) vallan muotoja voidaan tarkastella olemisen
vallan, yhteisen vallan ja tekemisen vallan käsittein. Olemisen vallan (engl. power
from within) käsite on lähellä voimaantumisen (engl. empowerment) käsitettä.
Molemmat ovat kiinnostuneita yksilön tai yhteisön oman voiman ja potentiaalin
tunnustamisesta ja tunnistamisesta. Molemmat rakentuvat itsensä hyväksymiselle
ja itsekunnioitukselle, jotka johtavat kunnioittamaan ja hyväksymään myös toiset.
(Warren 1994, 180–182, Townsend ym. 1999.) Tästä näkökulmasta
voimaantuminen on ennen kaikkea itsevoimaantumista, eli jokainen voi
voimaannuttaa itseään, toisten voimaantumista voidaan ainoastaan tukea. Tähän
liittyy keskeisesti myös se, että toisia ihmisiä ei voi voimaannuttaa, mutta heidän
voimaantumistansa voidaan vähentää. (Townsend ym. 1999.) Siinä missä
voimaantumisen käsite painottaa kapasiteettia laajentaa omaa itseluottamusta ja
sisäistä voimaa, olemisen valta kiinnittää huomion olemisen dominointiin. Tästä
näkökulmasta huomioidaan se, että yksilö tai ryhmä voi olla kyvytön tai voimaton
muuttamaan tilannettaan, ellei ympäröivä struktuuri tue sitä. Olemisen valta on
oman vallan rakentamista ja uuden vallan ottamista, mikä ei näy ainoastaan
tuloksessa vaan tapahtuu prosessissa. (Townsend ym. 1999.) Siten olemisen valta
on sekä implisiittistä että eksplisiittistä reflektointia ja kamppailua suhteessa
ylivaltaan. Siinä kiinnitetään huomio siihen, miten ylivallasta pääseminen
edellyttää sen tunnistamista ja oman olemisen vallan omaa oikeutusta. (Warren
1994, 180-182, Townsend ym. 1999.) Se on itseluottamuksen vahvistamista ja
kehittämistä sekä sisäisen alistamisen ylittämistä. Lähtökohtana on sekä
itsetuntemus että ulkoa asetettujen rajoitusten tuntemus (esimerkiksi sukupuoli,
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Kailo (2002a, 39) tuo esille sen, miten intiaaninaiset monien feministien tapaan eivät pyri
kirjoituksillaan ottamaan valtaa itselleen, vaan edistämään asenteita, joilla koko vallan käsite voitaisiin
kyseenalaistaa ja korvata keskinäisen riippuvuuden ja kunnioituksen arvoilla.
144
Tämä periaate tulee niin feministisestä kuin ympäristöfilosofisestakin ajattelusta. Molemmat niistä
painottavat vuorovaikutusta ja suhdetta. (Davies 1988, 5.)
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ikä) ja kyky ylittää ne. Siten olemisen valta kasvaa itsekunnioituksesta ja on
ylivallan ajatuksen sisäistä kukistamista. (Zapata 1999, 150–163.)
Yhteinen valta (engl. power with) tarkoittaa kapasiteettia saavuttaa toisten
kanssa sellaista, jota ei voisi saavuttaa yksin (Warren 1994, 180–182, Townsend
ym. 1999). Yhteinen valta edistää ja ylläpitää yhteenliittymistä, solidaarisuutta tai
muita suhteellisen tasa-arvoisia valtarakenteita suhteessa toisiin (Warren 1994,
180–182). Yhteinen valta esiintyy kaikissa yhteiskunnissa ja kaikissa
toiminnoissa, mutta se ei kuitenkaan merkitse kuitenkaan sosialistista ideaalia
(Townsend ym. 1999). Yhteisen vallan muoto voi olla liberalistinen, jolloin
esimerkiksi ylivallan vastainen tai valtavirrasta erottuva ryhmä määritetäänkin
hierarkkisen eron sijaan uniikkina. Näissä vapauttavissa toiminnoissa
perusajatuksena on luontainen arvo, tasa-arvo ja keskinäinen riippuvuus. Tämä on
jonkinlaista eroa kunnioittavaa solidaarisuutta (engl. solidarity through respect
for difference) ennemmin kuin samanlaisuuden ykseyttä (engl. unity through
sameness), eikä suhtautuminen toisiin ole alistavaa. (Warren 1994, 180–182.)
Yhteinen valta ei ole ainoastaan toiminnan kapasiteettia vaan myös tietoisuutta ja
tiedostamista siitä, että kokonaisuus on suurempi kuin individuaalien yksilöiden
summa (Townsend ym. 1999). Yhteinen valta sekä yksilöiden että ryhmien
olemisen valta ovat kaksisuuntaisessa vuorovaikutuksessa keskenään eli
molemmat tukevat toisiaan. Yhteisen vallan toteutumisessa on nähty
organisaation rooli erittäin merkittävänä. Se edistää ennen kaikkea horisontaalista
eikä hierarkkista vallan rakennetta. (Zapata 1999.)
Tekemisen valta (engl. power to do) on valtaa, jota yksittäiset ihmiset tai
ryhmät harjoittavat muuttaessaan elämäänsä. Muutos voi tarkoittaa toimintaa niin
oman kuin jonkun toisen hyväksi ja voi olla vapauttavaa esimerkiksi silloin, kun
siirrytään pois haitallisesta käyttäytymisestä. (Warren 1994, 180–182.) Tekemisen
valta on valtaa tehdä ja toimia itse ja tukea muita samassa prosessissa (Mercado
1999). Se on siten tukevassa vuorovaikutussuhteessa sekä olemisen että yhteiseen
valtaan. Parhaimmillaan tekemisen valta auttaa tunnistamaan olemassa olevat
resurssit, ja siten se toimii emansipatorisena lähteenä tavoitteiden
saavuttamisessa. Siten tekemisen valta on usein nähty kapeasti vain poliittisena
valtana, valtana vaikuttaa toisiin ja tehdä päätöksiä. (Townsend ym. 1999.)
Ryhmän valta tarkoitta sitä, että työskennellään yhdessä toisten kanssa yhteisen
päämäärän saavuttamiseksi, jota ei voisi tavoittaa yksin. Ryhmän valta on
aktiivista monella tasolla, niin yksittäisissä projekteissa, alueellisesti, paikallisesti,
valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin. (Zapata 1999, 150–163.)
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6.4.4 Pohdintaa vallasta
Hoitotyön etiikan tutkimuksessa myös valta liittyy läheisesti tasa-arvoon. Pohdin
sitä tässä yhteydessä erityisesti suhteessa asiantuntijuuteen, puolesta puhumiseen
ja voimaantumiseen.
Asiantuntijuus ja valta
Hoitajan asiantuntijuuden historia on varsin värikäs ja edelleenkin jossain määrin
kiistanalainen. Aina 1900-luvulle asti hoitajan asiantuntijuus on perustunut
milloin hengellisyyteen (Bevis 1989), essentiaalisiin naisisiin kykyihin (Rodhe
1929, Babich 1968, White 1978, Bevis 1989) ja milloin kuuliaisuuteen sairaalaa,
lääketiedettä ja sen edustajia kohtaan (Bevis 1989). Hoitotyön omaan tieteelliseen
tietoon perustuvan asiantuntijuuden juuret ulottuvat kuitenkin jo 1800-luvulle
Nightingalen luomiin periaatteisiin, jotka ovat luoneet perustan nykyiselle
hoitotieteelliselle hoitajan asiantuntijuudelle. Nykyisessä hoitotyössä tiettyihin
erityistietoihin ja taitoihin perustuva professio tuo hoitajalle hoitosuhteessa
asiaintuntija-aseman. Samoin kuin hoitajan on myös potilaan asema kokenut
historian aikana suuria muutoksia (Bevis 1989). Keskeinen lähihistorian
kansallinen muutos koskee lakia potilaan asemasta ja oikeuksista (1992). Vaikka
lain mukaiset eettiset lähtökohdat ovatkin olleet hoitotyössä keskeisiä jo pitkään
ennen lain voimaantuloa, on lailla kuitenkin siihen sisältyvä legitimoiva
vaikutuksensa, jonka mukaan ei ole yksittäisen hoitotyöntekijän tai ryhmän
valinta kunnioittaa potilaan asemaa ja oikeuksia, vaan lähtökohta, joka on
sanktioiden uhalla väistämättä huomioitava. Laki on muuttanut osaltaan myös
valtakysymystä, koska mahdollinen yksiselitteinen profession tuoma ylivallan
lähtökohta ei ole lain voimaan tulon jälkeen laillisesti mahdollista. Siten se on
ollut osaltaan purkamassa myös hoitotyön ja laajemmin koko terveydenhuollon
asiantuntijuuteen perustuvaa ja potilaaseen kohdistuvaa mahdollista ylivaltaa,
koska sekin painottaa juuri tietoa ja sen merkitystä potilaan asemalle ja
oikeuksille. Millaista asiantuntijuuteen perustuva tieto on, johon myös laki
viittaa?
Asiantuntijan valta (engl. expert power) perustuu tiettyihin erityiskykyjen ja
koulutuksen (Davidhizar & Dowd 1999, Roberts 2005) tuomiin tietoihin ja
taitoihin. Asiantuntijan valta rajoittuu ainoastaan niihin asioihin, joissa hän on
asiantuntija (Sneed 1991), joten mitä kouluttautuneempi hoitaja on, sitä enemmän
hänellä on valtaa (Davidhizar & Dowd 1999). Asiantuntijan valtaa voidaan
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tarkastella kaksisuuntaisesti sekä potilaan että hoitajan näkökulmista. Potilaan
näkökulmasta hoitajan asiantuntijuuteen liittyy ominaisuuksia, kuten esimerkiksi
tieto tai taito, jota hänellä itsellään ei ole, mutta jota hän tarvitsee saavuttaakseen
omat tavoitteensa (French & Raven 1959, Sneed 1991). Hoitajan näkökulmasta
asiantuntijan valta on puolestaan sellaista, joka saa yksilön tai ryhmän toimimaan
ulkoapäin määrätyllä tavalla. Siten se on hoitajan potentiaalia vaikuttaa potilaan
asenteisiin, näkemyksiin ja käyttäytymiseen ja heidän välinen asiantuntija
(hoitaja) – potilas suhde on valtasuhde. Siten ollakseen asiantuntijoita hoitajat
ovat riippuvaisia omista tiedoistaan ja taidoistaan ja potilaat ovat puolestaan
riippuvaisia hoitajista. Hoitajat voivat käyttää asiantuntijavaltaa väärin silloin, jos
he eivät anna riittävästi tietojaan ja taitojaan potilaiden käyttöön. (Sneed
145
1991.)
Sneed (1991) tiivistää hoitajan vallan eri muodot ja kutsuu sitä auktoriteetin
vallaksi. Hänelle auktoriteetin valta on asiantuntijuutta ja perustuu niihin
oikeuksiin, jotka asiantuntijalla on tietyssä asemassa. Silloin auktoriteetti on hyve
ja se saa muut ihmiset tekemään asioita, joita he eivät oikeasti haluaisi tehdä.
Auktoriteetista erotettuna hän kutsuu vallaksi sellaista kontrollia, johon henkilön
positio ei oikeasti oikeuttaisi. Vaikka hoitajan ja potilaan välinen suhde voi
näyttäytyä valtasuhteena, se on kuitenkin Sneedin mukaan auktoriteettisuhde.
Siinä potilas hakee asiantuntijalta sellaista asiantuntemusta, jota hänellä itseltään
ei ole (esimerkiksi tietoa tai taitoa). Asiantuntemus antaa asiantuntijalle
auktoriteetin ja voi asettaa itsensä ylivallan (engl. power over) asemaan suhteessa
potilaaseen.
Hoitajien käyttämä valta ymmärretään tyypillisesti vältettävänä ja
negatiivisena, mutta tilanteissa, joissa sen katsotaan edistävän potilaan hyvää, sitä
käytetään. Hoitajien näkökulmasta on olennaista, että vallan käyttöön liittyy aina
vastuu. (Palviainen ym. 2003.) Koska yksilöllisessä hoitotyössä hoitaja
ideaalisesti ottaa huomioon jokaisen potilaan persoonalliset toiveet, voidaan valta
ymmärtää silloin positiivisena potilaan hyväksi toimimisena (Hokanson Hawks
1991, Palviainen ym. 2003). Vallankäytön näkökulmasta ovat ongelmallisia
tilanteet, joissa potilas on passiivinen vastaanottaja eikä kykene päätöksentekoon
(Palviainen ym. 2003). Davidhizar ja Dowd (1999) kutsuvat hoitajan
hyväntahtoista valtaa hoitamisen etuoikeutetuksi strategiaksi. Heidän mukaansa
hyväntahtoinen valta pyrkii lisäämään potilaan hyvää ja on vastakkaista
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Sneed (1991) ymmärtää riippuvuuden vältettävänä, ja hän tarkastelee hoitajan toimintaa siitä
näkökulmasta, miten tämä pystyisi kaikin toimin edistämään potilaan riippumattomuutta.
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pahantahtoiselle tai manipulatiiviselle vallalle. Mielestäni hoitotyön vallankäyttöä
on jokseenkin varomatonta liittää hyvän- tai pahantahtoisuuteen: esimerkiksi
manipuloidessaan tai käyttäessään väkivaltaa vallankäyttäjä voi todella ajatella
toimivansa hyväntahtoisesti, vaikka toiminta olisikin toista osapuolta alistavaa.
Kuten Palviainen ym. (2003) toteavat, tarvitaankin lisää monipuolista tutkimusta
vallasta ja sen käyttämisestä, jotta voitaisiin ymmärtää sen moninaiset
ulottuvuudet hoitotyössä.
Asiantuntijavallan lisäksi hoitajan vallan muotoja ovat palkitseminen sekä
pakko-, laillinen- ja persoonallinen valta. Palkitsemisen valta (engl. reward
power) perustuu taitoon palkita toisia. Palkitsemisen valta on positiivisten
sanktioiden käyttämistä, kun taas tämän vastakohtana pakkovallasta (engl.
coercion power) seuraa negatiivisia rangaistuksia (French & Raven 1959,
Davidhizar & Dowd 1999). Palkitsemisen ja pakkovallan ero näkyy siinä, että
palkitsemisen valta tyypillisesti lisää palkitsijan vetovoimaa, kun taas
pakkovallassa vähentää. Lisäksi palkkion valta johtaa riippumattomaan kun taas
pakkovallan rangaistuksen valta riippuvaiseen järjestykseen. (Sneed 1991.)
Laillinen valta (engl. legal power) merkitsee virallista asemaa tai valtaa, jossa
valtaapitävällä on laillinen oikeus vaikuttaa ja muiden on sosiaalisen tai laillisen
paineen vuoksi hyväksyttävä se (French & Raven 1959, Sneed 1991). Se perustuu
aseman auktoriteettiin (Davidhizar & Dowd 1999) ja juontaa juurensa
vallitsevista kulttuurisista arvoista. Valtaapitävät saavat laillisen valtansa iän,
intelligenssin, fyysisten ominaisuuksien, sosiaalisen tai muiden ominaisuuksien,
kuten esimerkiksi sukupuolen perusteella. (French & Raven 1959, Sneed 1991.)
Lääkärin ja hoitajan valta perustuu heidän ammattinimikkeisiinsä ja virallisiin
asemiinsa terveydenhuollossa (Davidhizar & Dowd 1999). Persoonallisen vallan
(engl. referent power) perustana on ajatus, että joku haluaa tulla identifioiduksi
toisen kautta, jolloin toiseen halutaan samaistua, matkia ja jäljitellä. Valta tulee
silloin johtajan karismasta tai vetovoimaisuudesta. (French & Raven 1959, Sneed
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1991.)
Vallan ja tasa-arvon näkökulmasta on kiinnostavaa, että hoitaminen
tieteellisen tiedon kohteena ei ole itsestään selvä. Siinä mielessä tieto valtana on
koko hoitotiedettä ja hoitotyötä leimaava kysymys, koska patriarkaalisesta
näkökulmasta koko hoitaminen ja tieteellinen tieto siitä ovat kyseenalaisia.
Feministiset sosiaaliset liikkeet voidaan nähdä osana sitä yhteiskunnallista
146

Sneedin (1991) mukaan käytännön hoitotyöntekijöillä on tämän jaottelun mukaan erityisesti
asiantuntijan, laillista ja persoonallista valtaa.
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muutosta, jonka ansiosta myös naisten tekemä hoitaminen voidaan ymmärtää
relevanttina tutkimusalueena. Siitä näkökulmasta hoitaminen naisen työn
tekemisenä voi olla arvokasta ja siten myös tieteellisen tiedon kohteena.
Vallan ja tasa-arvon näkökulmasta kiinnostavaa on myös tiedon lähde.
Perinteisen positivistisen tieteenihanteen näkökulmasta todellisia tiedonlähteitä
hoitamisessa olisi ainoastaan lääketieteellinen tieto ja sen tuoma valta.
Feministisen tiedonintressin näkökulmasta hoitamisessa hoitajalla (naisena) on
kuitenkin hoitamisen tieteellisen tiedon lisäksi myös henkilökohtaista tietoa, joka
on olennainen osa todellisuuden jäsentämisessä. Tästä näkökulmasta myös
potilaalla on olennaista tietoa eli henkilökohtaista tietoa omasta tilanteestaan.
Feministisen tiedonintressin näkökulmasta on siten monia tiedon lähteitä ja se
mikä vallan näkökulmasta on keskeistä, näillä tiedonlähteillä ei ole arvovarausta,
jolloin tieto ei voi oikeastaan olla myöskään sortavaa valtaa147.
Vallan ja tasa-arvon näkökulmasta tiedon kohteen, lähteen ja muodon eroista
johtuen hoitotyön osapuolilla on väistämättä eroja. Erojen ei kuitenkaan
perinteisestä poiketen tarvitse merkitä eriarvoisuutta. Tähän päätyminen
edellyttääkin tiedon, sen aseman ja muotojen ymmärtämistä monimuotoisena ja
ilman dualistista arvohierarkiaa. Näiden osatekijöiden kautta voidaan avata ja
moninaistaa niin hoitajien keskinäisiä, eri ammattiryhmien välisiä
valtakysymyksiä kuin ammattilaisten valtaa suhteessa potilaisiin.
Puolesta puhuminen, voimaantuminen ja valta
Hoitotyön etiikan tutkimuksessa hoitotyön valtaan liittyvät keskeisesti myös
käsitteet puolesta puhuminen ja voimaantuminen (Hewitt 2002, Hyland 2002).
148
Puolesta puhumisen (engl. advocacy, lat. advocatus)
käsitteestä ollaan
149
(Hyland 2002) ja
hoitotyön etiikan tutkimuksessa jokseenkin yksimielisiä
tarkastelen sitä tässä suhteessa sen lailliseen ja eettiseen lähtökohtaan (vrt.
Snowball 1996). Käsitteen tausta on laillinen puolesta toimiminen ja
puolustaminen (Rafael 1995, Wheeler 2000, Hewitt 2002, Hyland 2002). Tästä
näkökulmasta se tarkoittaa hoitajan toiminnassa sekä muodollista että
epämuodollista potilaan yksilöllisten tai ryhmäkohtaisten laillisten perus- ja
147

Myös tässä yhteydessä on huomioitava relativismin ongelma ja aiemmin esitetty kantani siihen.
Suomennan käsitteen tässä puolesta puhumiseksi ja viittaan sillä pelkän konkreettiseen puolesta
puhumiseen lisäksi laajempaan potilaan puolustamiseen, asioiden ajamisen ja hoitamiseen.
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Toisaalta puolesta puhuminen on tulkittu hoitotyössä kyseenalaiseksi toiminnaksi, johon hoitajalla
on puutteelliset lailliset ja byrokraattiset oikeudet (Rafael 1995).
148
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ihmis- ja terveydenhuoltoa koskevien oikeuksien ylläpitämistä ja puolustusta
(Wheeler 2000).
Vaikka potilaan aseman takaavat lailliset lähtökohdat ovat sekä
kansainvälisesti että kansallisesti hyvin vahvasti suojaamassa potilaan asemaa
(Hyland 2002), tarvitsee hän puolestapuhujaa, koska hänen autonomiansa on
sairauden tai muun syyn vuoksi heikentynyt ja siten hänen oikeuksiensa ja
intressiensä huomioiminen vaarantunut (Willard 1996). Siten potilaan voidaan
katsoa eettisestä näkökulmastakin tarvitsevan puolestapuhujaa, ja tämä on
hoitajan tehtävä (Rafael 1995, Hyland 2002). Eettisestä lähtökohdasta
tarkasteltuna nykyinen potilaan puolesta puhumisen keskeisyys hoitotieteessä
heijastaa
Hewittin
(2002)
mukaan
hoitotyön
entistä
vahvempaa
professionaalisuutta, vaikka sen juuret ovat jo Virginia Hendersonin (1987–1996)
sairaanhoitotyön opeissa. Hänen mukaansa (1985, 12) hoitajan perimmäinen
tehtävä on auttaa sairasta tai tervettä niissä toiminnoissa, jotka auttavat häntä
150
terveyteen . Puolesta puhuminen on liitetty hyvän tekemiseen ja pahan
tekemättä jättämiseen (Bandman & Bandman 1995), vuorovaikutuksellisuuteen
(Newman ym. 1991) ja utilitarismiin. Rafaelin (1995) mukaan hoitotieteessä on
viisi tulkintaa puolesta puhumisen muodoista. Näitä ovat pelkistetty,
paternalistinen, kuluttajan puolustaminen, kuluttajakeskeinen ja eksistentiaalinen
puolesta puhumiseen. Pelkistetty (engl. simplistic) puolesta puhuminen tarkoittaa
yhteiskunnan ja hoitotyön ammattilaisten välistä perustavanlaatuista ja paikoin
implisiittistäkin sopimusta, jossa hoitajat ovat lupautuneet huolehtimaan
potilaista. Paternalistinen puolesta puhuminen tarkoittaa sitä, missä hoitaja
suojelee potilaita haitalta tai tarpeettomalta vahingolta (Malin & Teasdale 1991).
Tämä asettaa hoitajan kaksinaiseen asemaan, jossa yhtäältä edellytetään hoitajan
toimivan asiantuntijana potilaan hyvän arvioinnissa ja toisaalta edellyttää usein
potilaan puolustamista suhteessa omaisiin tai muihin hoitajiin. Kuluttajan (engl.
consumer) puolustaminen on paternalismille vastakkaista, ja siinä painotetaan
potilaan tai kuluttajan oikeuksia tietoon ja palveluihin. Silloin hoitajalta
edellytetään tietoa, jotta he voisivat sekä tukea potilaiden päätöksentekoa että
puolustaa heidän laillisia oikeuksiaan. Kuluttajakeskeinen (engl. consumer
centred) lähestymistapa syntetisoi paternalistisen ja kuluttajan puolustamisen: sen
mukaan hoitajan tehtävänä on varmistaa potilaan tiedolliset oikeudet sekä
150

Kuten Wheeler (2000) huomauttaa, Henderson painottaa vielä, että hoitajan on autettava ihminen
niin nopeasti riippumattomaksi kuin mahdollista: ”sairaanhoitajan tehtävä on korvata potilaalle kaikki
se, mitä tältä puuttuu ollakseen ”täydellinen”, ”eheä” tai ”riippumaton”, olkoonpa syynä sitten
voimien tai tietojen riittämättömyys tai tahdon puute” (Henderson 1985, 13).
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osallistuminen päätöksentekoon ja vapaus myös toteuttaa päätöksensä.
Eksistentiaalinen puolesta puhuminen painottaa potilaan sellaista autonomista
asemaa, jossa potilas on arvokas itsessään, mutta sidoksissa taustaansa ja
151
suhteisiinsa. (Rafael 1995.)
Puolesta puhuminen tuo keskeisesti esille myös eron ja riippuvuuden.
Perinteisessä asiantuntijuuteen perustuvassa hoitaja-potilas-suhteessa toinen on
dualistisen arvohierarkian mukaisesti alempi ja riippuvainen ylemmästä. Tätä
riippuvuutta voidaan argumentoida hoitotyön etiikassa niin hyvän tekemisen,
altruismin kuin paternalisminkin kautta. Kaikkia näkökulmia yhdistää kysymys
riippuvuudesta, jolloin riippuvuus merkitsee erityisesti potilaan riippuvuutta
hoitajista. Näihin sisältyy keskeisesti myös kysymys tasa-arvosta. Hyvän
tekemisessä oletetaan, että hoitajalla on jonkinlainen oikeutus tehdä potilaalle
hyvää ja toimia hänen parhaaksensa sekä oletus siitä, että hänellä on valtaa olla
tekemättä pahaa toiselle. Vallan ja tasa-arvon näkökulmasta hyvän tekeminen
liittyykin varsin keskeisesti siihen, miten potilaiden ajatellaan olevan riippuvaisia
hoitotyöstä ja terveydenhuollon palveluista. Altruismissakin on kyse potilaan
hyväksi ja puolesta tekemisestä sekä lähtökohdasta, jonka mukaan toimitaan,
koska potilas on tarvitseva ja riippuvainen. Altruismi poikkeaa kuitenkin
edellisistä, koska siinä myös hoitaja on riippuvainen: potilas on riippuvainen
hoitajan toiminnasta ja hoitaja omasta luonnostaan. Siten valta liukuu molempien
ulottumattomiin.
Paternalismiin sisältyvä vallan käsitys kuvaa ja heijastaa juuri ylivallan
ideologiaa. Sen perusideassa saadaan joku toimimaan määrittelijän mukaan ja sen
sisältö vaihtelee ainoastaan sen voimakkuusasteen suhteen: millaista
paternalismia voidaan harjoittaa ja millaista ei ja kuka tietää parhaiten potilaan
hyvän. Keskeistä onkin kysymys siitä, millaiseksi valta ymmärretään tiedon
suhteen. Jos riippuvuus ymmärretään implikoivan (tai edeltävän) alistusta,
(patriarkaalista) autonomian puutetta (LeBlanc 1997, Sellman 2005) ja olevan
vastakkainen ja käsitteellisesti yhteensopimaton autonomian kanssa (Jones 1996),
sen on oletettu olevan paternalismin oikeutus. Paternalismia ilmenee kuitenkin
muuallakin kuin konkreettisissa hoitotyön tilanteissa, jolloin jo kielellinen
yksilöiden tai ryhmien nimeäminen ja määritys (esimerkiksi haavoittuvat)
osaltaan ovat paternalistista toisen määritystä. Käsitteistöä reflektoimalla voidaan
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Rafaelin
(1995)
mukaan
kuluttajakeskeinen
puolesta
puhuminen
heijastaa
oikeudenmukaisuusetiikkaa, velvollisuutta ja individuaalista itsemääräämistä ja eksistentiaalinen
Gilliganin välittämisen ja Noddingsin suhteiden etiikkaa.
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purkaa myös merkityksiä, arvoja ja valtasuhteita. (LeBlanc 1997.) Tyypillisesti
riippuvuus on ollut vältettävää juuri sen vuoksi, että silloin tarvitsee jotakin ja voi
mahdollisesti olla alisteisessa asemassa toiseen (Vaughan 1997, Hewitt 2002).
Feministisen moraalifilosofian näkökulmasta kiinnostavaa ei ole niinkään se, että
riippuvuutta tulisi eliminoida ja välttää, vaan tarkastella ja kyseenalaista millaista
on riippuvuutta hyväksikäyttävä valta. (Hewitt 2002.)
Puolesta puhumista lähellä oleva (Rafael 1995, Wheeler 2000) tai jopa sitä
ajankohtaisempi käsite on voimaantuminen (Skelton 1994). Voimaantumisen
(engl. empowerment) käsite on tullut hoitotieteeseen pedagogiikasta, jossa sen on
ottanut ensimmäisenä käyttöön Paulo Freire (1972) puhuessaan vapauttavasta
pedagogiikasta. Hänen mukaansa voimaantuminen tarkoittaa muutosta alistettujen
ryhmien asemassa. Voimaannuttava muutos edellyttää kuitenkin, että alistetut
ryhmät kykenevät tiedostamaan oman tilanteensa, koska muutosten esteenä eivät
ole ainoastaan objektiiviset olosuhteet vaan myös alistettujen ihmisten
subjektiivinen tapa hahmottaa maailmaa. Tämä puolestaan edellyttää oman
elämäntilanteen
kriittistä
tiedostamista:
elämäntilanne
on
kyettävä
problematisoimaan ja kyseenalaistamaan sekä tiedostamaan alistuksen syy.
(Freire 2005, Tomperi 2005.) Vaikka Freiren intressissä oli ensisijassa
yhteiskunnallinen luokkajako ja siitä vapautuminen, on hänen teoriaansa käytetty
naisten, hoitajien (Chinn 1989), etnisten ja seksuaalisten vähemmistöjen
(Kuokkanen & Leino-Kilpi 2000) ja monien muiden ryhmien tarkasteluun (Rafael
1995).
Voimaantumisen käsitettä on käytetty laajasti hoitotyössä potilaan
hoitamisessa (Gibson 1991, Martin 1998, Faulkner 2001), hoitajien
kouluttamisessa (Gibson 1991, Roberts & Chandler 1996, Hokanson Hawks
1999, Kuokkanen & Leino-Kilpi 2000), johtamisessa (Gibson 1991, Edmonstone
2000, Kuokkanen & Leino-Kilpi 2000, Kuokkanen ym. 2002) ja tutkimuksen
152
tieteenfilosofisena lähtökohtana (Gibson 1991, Parker & McFarlane 1991) .
Näkökulmana on siten ollut sekä potilaan, hoitajan, hoitotyön (Gibson 1991) että
hoitotieteen voimaantuminen.
Myös hoitotieteessä voimaantumisen käsitteessä on ollut keskeistä juuri
parantaa alisteisessa asemassa olevien tilannetta (Gibson 1991, Kuokkanen &
153
Leino-Kilpi 2000, Kuokkanen ym. 2002) . Voimaantumista voi tarkastella
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Tutkimuksen tieteenfilosofisena lähtökohtana esimerkiksi feministisen teorian avulla pyritään
voimaannuttamaan hoitajia, hoitotyötä (Parker & McFarlane 1991) ja hoitotiedettä.
153
Lisää hoitotieteessä käytetyistä voimaantumisen teoreettisia lähtökohdista Conger ja Kanungo
(1988), Thomas ja Velthouse (1990) ja Kuokkanen ym. (2002).
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yksilön tai ryhmän sisäisenä tai ulkoisena prosessina, tuloksena, laatuna tai
ominaisuutena (Gibson 1991). Yksilön tai ryhmän sisäisestä näkökulmasta
voimaantumisen tarkasteluperspektiivi edustaa sosiaalipsykologista teoreettista
lähtökohtaa, jossa keskeistä on yksilöllinen kasvaminen ja kehittyminen (Conger
& Kanungo 1988, Kuokkanen & Leino-Kilpi 2000, Kuokkanen ym. 2002) oman
sisäisen voiman löytyminen (Kuokkanen & Leino-Kilpi 2000) ja persoonallisten
kykyjen laajentaminen ja vahvistaminen (Gibson 1991, Hokanson Hawks 1999).
Se on yksilön ja ympäristön välisen suhteen interaktiivinen prosessi (Gibson
1991, Roberts & Chandler 1996, Hokanson Hawks 1999, Kuokkanen & LeinoKilpi 2000), jossa on keskeistä ihmisen omaan elämäänsä vaikuttavien tekijöiden
kontrollin tunteen vahvistaminen (Gibson 1991). Siten se on sosiaalinen prosessi,
jossa tunnistetaan, edistetään ja paranetaan kykyjä kohdata omat tarpeet, ratkaista
ongelmia ja tunnistaa ja käyttää tarvittavia resursseja oman elämänsä kontrollin
tunteen lisäämiseksi ja vahvistamiseksi. (Gibson 1991.) Hoitotyössä tämä
merkitsee niin potilaan terveyteen (Gibson 1991, Kuokkanen & Leino-Kilpi
2000) kuin hoitajan professionaaliseen kasvuun ja kehitykseenkin liittyvää
voimaantumista (Kuokkanen & Leino-Kilpi 2000).
Yksilön tai ryhmän sisäisen sosiaalipsykologisen näkökulman lisäksi
voimaantuminen voi merkitä kriittistä tai emansipatorista teoreettista lähtökohtaa
(esimerkiksi feminismi), jossa voimaantuminen merkitsee alistettujen ryhmien,
kuten naisten, etnisten vähemmistöjen tai potilaiden elämän olosuhteiden
parantamista ja edistämistä. Näiden lisäksi voimaantumista voidaan tarkastella
osana organisaatioteorioita, joissa se liitetään vallan jakamiseen ja subjektin
mahdollisuuteen toimia. (Kuokkanen & Leino-Kilpi 2000.) Instituutiossa
voimaantuminen on liitetty tuottavuuteen ja vaikuttavuuteen ja niiden
lisääntymiseen (Kuokkanen ym. 2002).
Yksilön tai ryhmän ulkopuolisena tekijänä voimaantuminen voi merkitä
ulkopuolelta tulevaa alistettujen asemassa olevien tukemista tai parantamista.
Hoitotyössä tämä tarkoittaa hoitajien toimimista potilaan voimaantumisen
tukemiseksi ja edistämiseksi. (Gibson 1991.) Sen olennaisena osana on paitsi
154
hoitajien vastuu
myös laajemmin terveydenhuollon organisaation ja
yhteiskunnallisen tason vastuuta (Gibson 1991, Kuokkanen & Leino-Kilpi 2000).
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Scottin (1999) mukaan voimaantumisen käsittäminen merkittävänä osana hoitajien roolia tai
vastuualuetta on kuitenkin harhaanjohtava. Hänen mukaansa tähän lähtökohtaan sisältyy oletus, jonka
mukaan ainoastaan hoitajilla olisi hoidon kannalta merkityksellinen valta ja tieto ja potilaat olisivat
hoidon vastaanottajia, tarvitsevia, passiivisia ja puutteellisia. Jos potilaat käsitetään hoidon
vastaanottajiksi, he ovatkin passiivisia, mutta hoitajien tulisi huomioida oma toimintansa potilaan
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Voimaantumisessa, joka on keskeisellä sijalla sekä hoitotyön etiikan
tutkimuksessa että feministisessä moraalifilosofiassa, on olennaista tunnistaa se
ympäröivä valtarakenne, jossa pyritään voimaantumaan. Mikäli tätä ei tunnisteta,
ponnistelut voimaantumiseen voivat olla turhia ja jopa hyödyttömiä. Hoitotyön
etiikan tutkimuksessa voimaantuminen on liitetty sekä hoitajien että potilaiden
voimaantumiseen. Siten hoitajan näkökulmasta on olennaista huomioida paitsi
omaa toimintaa ja olemista ympäröivä valtarakenne kuin myös se valtarakenne,
jota omalla toiminnallaan tuottaa ja jossa potilas voimaantuu. Hoitajan
näkökulmasta on siis tunnistettava myös ne alistavat rakenteet, jotka määrittävät
hoitajia ryhmänä terveydenhuollon sisällä. Siten hoitajien omat ponnistelut
rakenteiden sisällä voivat olla turhia, ellei rakennetta tunnisteta ja muuteta.
Potilaiden aseman parantaminen ei ole ainoastaan potilaiden oman toiminnan
ansiota, vaan myös terveydenhuollossa toimivien ammattiryhmien kuin myös
laillisten toimijoiden ansioita. Esimerkiksi laki potilaan asemasta ja oikeuksista
tai hoitotakuu ovat olleet rakenteellisia muutoksia, jotka ovat luoneet
voimaantumista tukevaa järjestelmää. Kummankaan ponnistelut voimaantumisen
edistämiseksi eivät siten ole ainoastaan yksityisiä asioita, vaan ne ovat keskeisesti
sidoksissa ympäröiviin olosuhteisiin ja yhteiskuntaan. Myös voimaantumista
voidaan tarkastella intersektionaalisuuden kautta. Joku potilas tai hoitaja voi
tarvita erityisesti jollakin alueella voimaantumista, kun taas joillakin alueella on
vahvoilla. Siten tähän tarkasteluun sopii myös Millerin määritelmät tilapäisestä
eriarvoisuudesta vallan suhteen. Valta ei tarvitse ole silloin staattista vaan
muuntuvaa.
Voimaantumiseen liittyy ajatus, että potilaan riippumattomuus on tavoite
(Gibson 1991, Malin & Teasdale 1991, Faulkner 2001). Ajatus perustuu niin
hoitajan ammatillisuuden kuin hoitajan ja potilaankin autonomiaan (Martin 1998).
Länsimaissa autonomia ja vapaus valita ovat keskeisiä riippumattomuuden
osatekijöitä ja riippumattomuus luonnollisena pidetty osa kypsää ihmisyyttä.
Siten autonomialla voidaan viitata potilaan voimaantumiseen ja itsemääräämisen
varmistamiseen. (Hanssen 2004.) Kuitenkin tämä painotus on osoittautunut
esimerkiksi vanhusten suhteen monissa tapauksissa epäeettiseksi toiminnaksi
(Faulkner 2001): riippuvuus ei olekaan näitä eriarvoistavia tekijöitä, vaan yksi osa

aktiivisuuden rajoittamisessa. Mikäli potilaiden aktiivisuutta ei rajoitettaisi omaan hoitoonsa
osallistumisessa niin paljon, ei potilaiden voimaantumisen korostaminenkaan olisi niin keskeistä kuin
se nykyään on.
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olemista, jonka muodot vaihtelevat. Siten sen huomiotta jättäminen voi merkitä
äärimmillään epäinhimillistä hylkäämistä.
Hoitotyön etiikan tasa-arvoa käsittelevässä tutkimuksessa valta on siis
keskeinen kysymys, jolloin on olennaista tunnistaa sen käsitteellinen lähtökohta.
Vaikka ajateltaisiinkin, että tyypillisesti ja perustavanlaatuisesti hoitajat,
henkilökunta ja potilaat ovat keskenään erilaisia ja heidän välillänsä oleva valta
on monen eri tekijän suhteen asymmetrinen, sen ei tarvitse merkitä vallan
käsitteen kapeutumista asiantuntijuuden, puolesta puhumisen ja voimaantumisen
valtaan. Jos vallasta tarkastellaan muitakin sävyjä, esimerkiksi eron ja
riippuvuuden tunnistamisen ja uudelleen määrittelyn kautta, voidaan näiden
välistä valtaan liittyvää tasa-arvoakin tarkastella uudelleen. Kun osapuolet
ymmärretään epähierarkkisesti erilaisiksi ja riippuvaisiksi toisistaan, voidaan
vallasta nähdä muitakin kuin alistavia puolia. 155 Olennaista on myös se, että sillä
jolla on valtaa, on myös vastuuta enemmän kuin toisella. Tätä kautta saadaan
esille myös hoitotyössä se konkreettinen tilanne, jossa tasa-arvo varsinaisesti
ilmenee eikä ainoastaan sen irrallista pohdintaa.
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On siis huomioitava, että myös aikaisemmassa hoitotyön etiikan tutkimuksessa on ollut
tyytymättömyyttä vallitsevaan käsitteeseen ja sen tulkintaan (esimerkiksi Rafael 1995, 1996,
Kuokkanen ym. 2000, Kuokkanen & Leino-Kilpi 2002, Palviainen ym. 2003).
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7

Johtopäätökset ja loppupohdinta

Tässä luvussa esitän tutkimustani koskevat johtopäätökset sekä pohdinnan
tutkimuksen
luotettavuudesta,
etiikasta,
hyödynnettävyydestä
ja
jatkotutkimushaasteista.
7.1

Johtopäätökset

Hoitototyön etiikan tutkimuksessa tasa-arvo on keskeinen käsite. Käsitteen asema
ja sisältö ovat jopa niin itsestäänselvät, että sen teoreettiset lähtökohdat on
hyväksytty paikoin varsin kritiikittömästi. Käsite perustuu universaaliin
ihmisarvoon, ja sitä on tarkasteltu erityisesti sen teoreettisen ja toiminnallisen
ulottuvuuden kautta. Teoreettisessa ulottuvuudessa tasa-arvon toteutumista
pyritään turvaamaan distributiiviseen tasa-arvoon perustuvilla rakenteilla eli
mahdollisuuksien, olosuhteiden ja lopputuloksen tasa-arvon näkökulmilla. Sekä
universaali ihmisarvo että tasa-arvoa turvaavat rakenteet kyseenalaistuvat
kuitenkin tasa-arvon käsitteen toiminnallisessa ulottuvuudessa, joka tuo
kontekstuaalisuutensa kautta esille hoitotyön moninaiset yksilöt ja tilanteet.
Toiminnallinen ulottuvuus haastaakin distributiiviseen tasa-arvoon perustuvien
tasa-arvoa takaavien rakenteiden soveltamismahdollisuuden ja tuo keskusteluun
käytännöllistä hoitotyötä koskettavat ja juuri kohtaamiseen liittyvät käsitteen
rajapinnat. Hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvon käsitteen toiminnallinen
ulottuvuus tarkoittaa näkökulmien moninaisuutta: tasa-arvo sivuaa keskeisesti
hoitotyön muita käsitteitä, jotka jokainen tuovat erilaisen, mutta arvokkaan
perspektiivin tasa-arvon tarkasteluun.
Luonnehdin aikaisemman hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvon käsitettä
monoliittiseksi, jonka teoreettisen ulottuvuuden tulkintaa kuvastaa liberalistisindividualistinen etuoikeutus ja toiminnallista ulottuvuutta hajaannus.
Monoliittisuudella tarkoitan sitä, että hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvo on
keskeinen ja itsestäänselvä arvo, jota perustellaan klassisten, varsin yhtenäisesti
tulkittujen teoreettisen lähtökohtien kautta. Liberalistis-individualistisella
tulkinnalla tarkoitan yksilön ensisijaisuutta ja sitä turvaavia tekijöitä, joita on
korostettu distributiiviseen tasa-arvoon perustuvien tasa-arvoa varmistavien
rakenteiden
kautta.
Tasa-arvoa
varmistavat
rakenteet
kaikessa
merkityksellisyydessään ovat kuitenkin synnyttäneet hajaannusta tasa-arvon
toiminnallisen ulottuvuuden tarkastelussa. Sen sijaan, että rakenteet varmistaisivat
ja puolustaisivat tasa-arvon tarkastelussa yksilön ensisijaisuutta, ne hukuttavatkin
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yksilön rakenteidensa alle. Käytännöllisessä hoitotyössä tämä tarkoittaa usein
mahdotonta tasa-arvon rakenteiden yhteensovittamista, joka voi jopa tuottaa
eriarvoista, epäyksilöllistä ja epäoikeudenmukaista hoitoa. Hoitotyön etiikan
tutkimuksen tasa-arvon käsitteen teoreettisen ulottuvuuden distributiivisen tasaarvon tulkinta perustuu (ilmeisen abstraktiin) tasa-arvon käsitteeseen, joka pyrkii
varmistamaan yksilöiden tasa-arvoisen kohtelun, mutta joka ei kykene
huomioimaan käytännöllisen hoitotyön kontekstuaalisuutta ja konkreettista
kohtaamista.
Aikaisemman hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvon käsitteen teoreettisten
lähtökohtien ongelmallisuus tulee esille kolmen näkökulman kautta. Ensiksikin
määritys on saattanut jäädä selkeytensä ja yksiselitteisyytensä vangiksi, joten se
on monoliittisuudessaan tarjonnut tärkeän, mutta varsin kapean näkökulman
hoitotyön ja terveydenhuollon tasa-arvon tarkasteluun. Toiseksi teoreettisten
lähtökohtien yksimielinen ja kritiikitön tulkinta on abstrahoinut tasa-arvon
käytännön hoitotyölle etäiseksi ja irralliseksi käsitteeksi. Tämä näkyy mielestäni
ensiksikin siinä, että tasa-arvon perustaksi määritetty liberalistis-individualistinen
ihminen on pelkkä kuvitelma eli kaikki mutta ei kukaan, ja käsitekin on silloin
sovellettavissa kaikkiin, mutta ei kehenkään. Abstrahointi näkyy myös siinä, että
kun tasa-arvoa tarkastellaan käytännöllisessä hoitotyössä olemisen tasa-arvon
näkökulmasta, se saa periaatteellisen yksimielisen kannatuksen, mutta
mahdollisuuksien, olosuhteiden ja lopputuloksen näkökulmat antavat sanan
mukaisesti sinänsä tärkeitä, mutta vain välineitä arvioida joko toteutunutta tai
toteutumatonta tasa-arvoa. Kolmanneksi käsitteen kapea tulkinta näkyy mielestäni
myös sen suhteessa lähikäsitteisiinsä: tasa-arvon käsitettä sinänsä ei ole juuri
avattu, vaan sitä haastavat ja siihen näkökulmia luovat muut hoitotyön etiikan
ilmiöt ja käsitteet. Mielestäni olisikin erittäin merkityksellistä, että hoitotyön
etiikan tutkimuksen tasa-arvon käsitteen teoreettisia lähtökohtia paitsi
tarkasteltaisiin kriittisesti myös sen tarkasteluun tuotaisiin vaihtoehtoisia
perspektiivejä ja käsitteitä.
Tässä tutkimuksessa olen tuonut hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvoon
näkökulman, jonka avulla pyrin paitsi jäsentämään ja syventämään, myös
laajentamaan ja kehittämään hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvon käsitettä.
Tämä trilogiseksi tasa-arvoksi kutsumani eron, riippuvuuden ja vallan käsitteistä
muodostuva näkökulmani sijoittuu aikaisemmin määrittämässäni tasa-arvon
käsitteen viitekehyksessä sekä sen teoreettisen että toiminnallisen ulottuvuuden
ontologiselle tasolle filosofisiksi taustakäsitteiksi ja perusteluiksi. Ero, riippuvuus
ja valta paitsi voivat määrittää tasa-arvon käsitteen teoreettista ulottuvuutta,
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voivat koskettaa myös sitä kautta toiminnallisen ulottuvuuden kohtaamisessa
todentuvaa tasa-arvoa.
Trilogisen tasa-arvon näkökulma perustuu feministiseen moraalifilosofiaan,
jossa tasa-arvo on keskeinen eettinen kysymys. Ihmisten välisissä suhteissa se
perustuu jakamattomaan, muuttumattomaan ja pysyvään samuuteen eli
ihmisarvoon, jota eivät voi muuttaa mitkään tekijät. Ero, riippuvuus ja valta ovat
jokainen oma itsenäinen käsitteensä, mutta tasa-arvon määrityksessä ne kuitenkin
täydentyvät vasta suhteessa toisiinsa. Trilogisen tasa-arvon näkökulma on ihmisen
suhteita ja välejä kuvaava eettinen tavoiteltava arvo, jota kohti pyritään. Tästä
näkökulmasta tasa-arvo ei ole staattinen ja pysyvä eikä sille voi antaa
absoluuttista merkitystä (vrt. Holli 1995), vaan se on jatkuvasti muuttuva ja
tapahtuu (ei siis ole) kahden tai useamman ihmisen tai ryhmän suhteessa ja
välillä, jolloin erilaisissa suhteissa ja väleissä se voi saada erilaiset
merkityksensä156. Trilogisen tasa-arvon käsitteen merkitykset muuttuvat suhteissa
ja väleissä eron, riippuvuuden ja vallan käsitteiden tunnistamisen ja määrityksen
kautta. Ihmisten välisen eron tarkastelun perustana on siis ihmisyyden tuoma
samuus.157 Samuuden lisäksi tasa-arvon tarkasteluun liittyy olennaisesti eroja,
joten tasa-arvo edellyttää yksilöiden tai ryhmien välisen eron tunnistamista.
Länsimaisessa ajattelussa ero on merkinnyt dualistista, jakoon perustuvaa
poissulkemista, etäisyyttä ja vastakkaisuutta asioiden välillä. Dualistinen eroon
perustuva jako sisältää dominoivan valtasuhteen, homogenisaation ja
arvolatauksen. Dominoivassa valtasuhteessa toinen osapuoli on alisteinen toiselle
osapuolelle. Tämä edellyttää homogenisointia eli alistetun ryhmän välisen erojen
huomioimatta jättämistä, jolloin tähän olennaisesti liittyvä arvojärjestelmä tuottaa
oletetun moraalisesti relevantin eron näiden välille. Ero ja sen määrittäminen
voivat merkitä kuitenkin tasa-arvon potentiaalia, jolloin on olennaista, että eron
156

Aikaisemman hoitotyön etiikan tutkimuksen abstrakti tasa-arvon ideaali on mielestäni tulkittu
eettisenä periaatteena (vaikka sitä ei periaate-etiikan yhteydessä olekaan tarkasteltu), joka on
merkinnyt hoitotyön pysyvää, poikkeamatonta ja imperatiivista lähtökohtaa. Etiikassa periaate ei
kuitenkaan tarkoita tätä, vaan se voidaan ymmärtää tavoiteltavaksi eettiseksi arvoksi ja ihanteeksi,
johon pyritään. Tasa-arvon yhteydessä tämä eettisen periaatteen puoli korostuu erityisesti, koska
intersektionaalisuutensa kautta ihminen on todennäköisimmin trilogisen tasa-arvon näkökulmasta aina
yhtäaikaisesti sekä eriarvoisessa että tasa-arvoisessa suhteessa, jolloin tasa-arvolle voi olla epäedullista
tarkastella sitä eettisenä periaatteena. Periaatteen suhteen on mielenkiintoista myös se, että vaikka
aikaisemman hoitotyön etiikan tutkimuksen mukaista tasa-arvoa ei ole pystytty toteuttamaan, sen on
katsottu kuitenkin olevan tavoittelemisen arvoinen. Tämä herättää ainakin kaksi näkökulmaa: onko
käsite abstraktisuudessaan kuitenkin tavoittelemisen arvoinen ideaali, joka antaa perusteen ja
suuntaviivat tasa-arvon toteutumiselle? Vai tulisiko se nähdä yhtenä sellaisena tasa-arvon ideaalina,
jota tulisi muuttaa ja tarkastella perspektiiveistä, jotka avaisivat sitä?
157
Mikäli ihmiset olisivat täysin identtisiä, ei siis olisi mielekästä puhua tasa-arvosta (Holli 1995).
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olemassaolo tunnistetaan, tunnustetaan ja ensisijaistetaan. Silloin ero
ymmärretään maailmanjärjestyksen periaatteena ja se on merkityksellinen ja
arvokas itsessään. Keskeistä onkin purkaa dualistiset valtasuhteet,
homogenisaatio ja arvolataus ja ymmärtää ero diversiteettinä, jolloin alistavasta
toiseudesta siirrytään myönteiseen toiseuteen. Silloin ero ei merkitse dualismia,
vaan se olemuksellisesti on (mutta ei ole muuttumaton). Eron kautta voidaan
tunnistaa suhteen tehtävät, motiivit ja olemukset. Tästä näkökulmasta on eettisesti
kyseenalaista tasapäistää ja jättää ero huomiotta.
Erojen tunnistaminen ja tiedostaminen johtaa puolestaan riippuvuuteen (ei
addict vaan interdependency). Riippuvuus on tästä näkökulmasta yhtä
olemuksellinen tila kuin ero, ja riippuvuus määrittää suhteen näiden yksilöiden tai
ryhmien välillä. Riippuvuus tasa-arvon yhteydessä merkitsee sitä, että kyetäkseen
olemaan tasa-arvoinen on ensisijaisesti tunnistettava yksilön tai ryhmien välinen
ero ja siitä seuraava riippuvuus. Länsimaisessa ajattelussa riippuvuus on käsitetty
yksilön tai ryhmän vapauden vastaiseksi, josta on pyrittävä irrottautumaan.
Tämän tutkimuksen näkökulmasta riippuvuus on kuitenkin eron kaltaisesti
ihmisen perusolemukseen kuuluva. Riippuvuus kohdistuu niin omaan itseensä
yksilönä ja ryhmänä (narratiivisuus) kuin biologiseen ja sosiaaliseen
ympäristöönkin (kontekstuaalisuus). Tasa-arvon yhteydessä tämä merkitsee sitä,
että tasa-arvo ei tapahdu abstraktien individuaalien henkilöiden vaan
persoonallisten henkilöiden välillä. Riippuvuuteen liittyy olennaisesti autonomian
käsite. Tyypillisesti autonomia ja riippuvuus on asetettu vastakkain, mutta tämän
tutkimuksen näkökulmasta autonomia on keskeisesti osa sosiaalista kontekstia.
Autonomia on huolenpidon ja sosiaalisten suhteiden kautta opittua ja sen
olemassaolo on myös riippuvainen näistä. Tämä merkitsee sitä, että autonomia on
edelleen tavoiteltavaa, mutta se edellyttää että riippuvuus tunnistetaan,
tunnustetaan ja ensisijaistetaan. Jotta ihminen kykenee olemaan ja toimimaan
autonomisesti, on hän riippuvainen niin konkreettisesti toisista ihmisistä kuin
muusta tukiverkostostakin (esimerkiksi talous, yhteiskunta, yhteisö, terveys).
Tästä näkökulmasta tasa-arvon tehtävänä on tunnistaa, tunnustaa ja
ensisijaistaa ero ja riippuvuus. Tästä syntynyt tilanne johtaa tarkastelemaan
valtaa: jos ihmisten välillä on eroja ja tältä pohjalta ihmiset ovat riippuvaisia
toisistaan, millaisessa hierarkkisessa suhteessa silloin ollaan? Hierarkiaa purkaa
paitsi eron ja riippuvuuden myös vallan määritys. Länsimaisessa ajattelussa valta
on määritetty suhteeksi ihmisten välille ja sen osapuolet ovat vallanpitäjät ja
vallan kohteet. Valta omistetaan ja sillä voidaan saada joku toimimaan omien
intressiensä vastaisesti. Toisaalta vallan on nähty olevan kaikkialla ja joka
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paikassa ja se tulee esille ihmisten välisissä diskursseissa. Tämä vallan tulkinta
voidaan määritellä ylivallaksi: valta on yksilön tai ryhmän ulkoista voimaa, jonka
kautta toimitaan, vaikutetaan ja saavutetaan tavoitteet.
Kun ihmisen perustavanlaatuisiksi lähtökohdiksi määritetään ero ja
riippuvuus, edellyttää se myös vallan uudelleen määritystä. Eron ja riippuvuuden
näkökulmasta ihmiset ovat aina jossain suhteessa erilaisia ja toisistaan
molemminpuolisesti riippuvaisia ja siten riippuvuus luo ja implikoi
valtakysymyksiä (eikä valtakysymyksen riippuvuutta). Siten tasa-arvon suhteet ja
välit ovat tässä mielessä aina asymmetrisiä (vrt. Jaggar 1993, 73), mutta se ei
merkitse kuitenkaan dominointia, alistamista, poissulkemista tai niiden
potentiaalia (esimerkiksi Platonilla, Aristoteleella ja Rousseaulla eettisiä
kysymyksiä ei voi edes olla keskenään asymmetristen välillä), vaan paitsi vallan
myös vastuun uudelleen määrittämistä. Tästä näkökulmasta vallankäyttö on
tarpeellista ja välttämätöntä. Ylivallan yksipuolisuuden sijaan sen keskeisiä
muotoja ovat olemisen, yhteinen ja tekemisen valta. Olemisen valta on lähellä
voimaantumisen käsitettä, ja siinä kiinnitetään huomio ylivallasta vapautumiseen
ja siten voimaantuneeseen toimintaan. Yhteinen valta on kykyä saavuttaa yhdessä
sellaista, mitä ei voisi saavuttaa yksin. Tekemisen valta tarkoittaa valtaa toimia
niin omaksi kuin toistenkin elämän hyväksi esimerkiksi muuttaakseen sitä. Nämä
kaikki vallan muodot ovat keskinäisessä suhteessa toisiinsa.
Trilogisen tasa-arvon näkökulma tuo käsitteitä, jotka määrittävät sekä tasaarvon käsitteen teoreettista lähtökohtaa että ovat osa sen toiminnallista
ulottuvuutta eli lähellä toimijaa. Jokainen ihminen on joissain suhteissaan tasaarvon osapuoli. Asetelman tekee erittäin mielenkiintoiseksi ensiksikin se, että
trilogisen tasa-arvon käsitteen kautta kukaan ihminen ei voi itse määrittää tai tulla
määritetyksi tiettyyn pysyvään asemaan, vaan tasa-arvo saa erilaiset alati
muuttuvat intersektionaaliset määrityksensä eri suhteissa. Siten tasa-arvo voikin
olla näkökulmasta riippuen vastakkaiset merkitykset saava asia: siihen ei ehkä
haluta oman asemansa heikkenemisen pelossa kiinnittää huomiota tai sitten se on
merkittävä emansipaation lähde. Toisekseen on mielenkiintoista, että trilogisen
tasa-arvon näkökulma määrittyy tavalla, joka ei aina imartele niiden historiaansa
ja siihen sisältyvien käsitteiden traditionaaliset tulkinnat ovat olleet lähinnä tasaarvon kompastuskiviä, jopa esteitä. Eron, riippuvuuden ja vallan käsitteiden
lähempi tarkastelu kuitenkin osoittaa, että nämä käsitteet, joilla on oltu rajaamassa
tasa-arvoa vapaiden kreikkalaisten mieskansalaisten hegemoniaksi, on
taivutettavissa ja otettavissa siten haltuun, että jakamaton tasa-arvo kuuluu
kaikille, ilman dualistista erottelua.
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Tutkimukseni alussa asetin hypoteesin, jonka mukaan feministiseen
moraalifilosofiaan perustuva käsitteistö voisi toimia jäsentävänä välineenä, joka
entisestään syventäisi, laajentaisi ja kehittäisi hoitotyön etiikan tutkimuksen tasaarvon käsitettä. Johtopäätöksenä totean, että määrittämäni feministiseen
moraalifilosofiaan perustuva trilogisen tasa-arvon näkökulma voi todella olla sekä
avaamassa tasa-arvon käsitteen teoreettista ja toiminnallista ulottuvuutta että
tuomassa siihen näkökantoja, joita siinä ei ole aikaisemmin ollut. Mutta kuten
johdannossa siteeraamaani Daryl Koehnia (1998, 19) mukaillen voidaan todeta,
että ei riitä, että tasa-arvon tarkastelussa tiedetään sen käsitteelliset ja
käytännölliset ongelmakysymykset. On myös tiedostettava ja pyrittävä löytämään
sellaiset tarvittavat käsitteet joiden avulla ilmiö voitaisiin mielekkäästi tavoittaa
sekä myös löytää sopiva toiminta, jonka avulla kyseinen ilmiö voitaisiin kohdata.
Hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvon käsite ei olekaan muiden käsitteiden
tavoin irrallinen ja lopullinen käsite, joka tyhjenisi johonkin yksittäiseen
näkökulmaan ja määritelmään, koska jokainen perspektiivi on rajallinen ja
edustaa jotakin filosofista ja eettistä lähtökohtaa (Kronlid 2003, 208) ja aiheuttaa
tietyt käytännölliset seuraukset (Spivak 1993, 4, 27–28, Rojola 2000, 312). Tässä
tutkimuksessa määrittämäni trilogisen tasa-arvon näkökulma on osaltaan
avaamassa hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvoa koskevaa keskustelua, jotta
voisimme tarkastella ja ymmärtää entistä paremmin ilmiötä, joka on väistämättä
lähellä jokaista hoitotyön ihmistä ja kohtaamista.
7.2

Tutkimuksen luotettavuus ja etiikka

Tutkimuksen luotettavuudella tarkoitetaan tutkimuksen vapautta satunnaisista ja
epäolennaisista tekijöistä (Varto 1992a, 103–104) ja etiikalla niitä eettisiä
kysymyksiä, jotka nousevat esille tutkimuksen suorittamisen eri vaiheissa
(Niiniluoto 1991, Pietarinen & Launis 2002). Tieteellisen tutkimuksen
luotettavuuden, eettisen hyväksyttävyyden ja tulosten uskottavuuden edellytys on,
että tutkimus on suoritettu hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla.
Tämä edellytys oli lähtökohtana myös tässä tutkimuksessani. Sen mukaisesti olen
tutkimuksessani noudattanut tiedeyhteisön tunnustamia toimintatapoja eli
rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimuksen kaikissa vaiheissa,
avoimuutta tutkimustulosten julkaisussa sekä muiden tutkijoiden työn ja
saavutusten asianmukaista huomiointia. (Mäkelä 1991,117, Pietarinen 2002,
Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2002.) Lisäksi olen tämän mukaisesti pyrkinyt
eettiseen vastuuseen sekä tutkimuksen lähtökohdista että koko tutkimusprosessin
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kulusta (Varto 1992a) eli suunnittelusta, menetelmien valinnasta, sekä aineiston
kokoamisesta, analysoinnista, julkaisemisesta (Pietarinen & Launis 2002) ja
raportoinnista yksityiskohtaisesti ja tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä
tavalla (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2002).
Tutkimuksen luotettavuuden ja eettisyyden huomioiminen näkyvät ensiksikin
siten jo tämänkin tutkimuksen suunnitteluvaiheessa. Tutkimuksen ensimmäisiä
eettisiä kysymyksiä olikin tutkimusaiheen valinta ja eettisyys (Lötjönen 2003):
onko valitsemani tutkimuskohde eettisesti hyväksytty ja millaista vahinkoa
tutkimuksen tekeminen mahdollisesti aiheuttaa (Pietarinen 2002). Tutkimuksen
luotettavuuden suhteen on olennaista, millaisista lähtökohdista tutkimuskysymys
esitetään. Ajatustani vastaa Varron (1992b) toteamus, jonka mukaan tutkimus
alkaa siitä, kuinka kysytään jotain jonakin jossakin yhteydessä.
Tutkimuskysymykseen sisältyy silloin toive saada vastaus ja erityisen keskeisesti
saada vastaus juuri sellaisessa merkityssuhteiden horisontissa, jossa vastauksia
voi saada aikaan. Hänen mukaansa tutkimuskysymykseen vastaaminen ei ole sitä,
että aikaisempaan tutkimusperinteeseen liitetään uusi tai uudet käsitteet, joiden
kautta tutkimuskysymys ikään kuin vaiennetaan, vaan tutkimuskysymykseen
vastaaminen on merkitysyhteyden horisontin ilmeiseksi, tunnistettavaksi ja
kaikille näkyväksi tekemistä. Tämän tutkimuksen ensisijaisen tehtävän kautta
vasta itse kysymyskin voi tulla ymmärretyksi. (Varto 1992b, 123.) Tässä
tutkimuksessa tämä on tarkoittanut jo hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvon
käsitteen
tutkimisen
mielekkyyden
ja
eettisyyden
arviointia
sekä
tutkimuskysymyksen asettamista. Tutkimuksen kontribuutio hoitotyön etiikan
tutkimuksen tasa-arvon käsitteen tarkasteluun ei ole irrallista aikaisemmasta
käsitteen tutkimusperinteestä, vaan sen merkitys avautuu vasta tuon perinteen
avaamisen ja siihen kiinnittämisen kautta.
Toinen tämän tutkimuksen luotettavuuteen ja etiikkaan liittyvä keskeinen
kysymys koskee tutkimusmenetelmän valintaa (vrt. Pietarinen 2002).
Tutkimuskysymykset huomioiden valitsin tutkimusmenetelmäksi filosofisen
lähestymistavan ja siitä Turusen (1995, 1997) määrittelemän hahmollisen
käsitteenmuodostuksen. Tarkastelun runkona toimi Haaparannan ja Niiniluodon
(1993) määrittelemä filosofisen tutkimuksen eteneminen ja sille määritetyt
tehtävät. Pyrin parantamaan tutkimuksen luotettavuutta avaamalla ontologiset,
epistemologiset ja metodologiset lähtökohtani sekä kuvaamalla tutkimuksen
etenemisen mahdollisimman selvästi ja avoimesti. Tämän tutkimuksen
luotettavuutta voi heikentää se, että hoitotieteellisen teoreettisen tutkimuksen
perinne on varsin niukka, jolloin tutkimuksestani puuttuu hoitotieteessä
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(erityisesti kansallisesti) menetelmän osalta tutkimusperinne, johon olisi voinut
tukeutua. Siten tutkimusmenetelmän osalta en ehkä ole kyennyt olemaan riittävän
kriittinen, koska en ole voinut suhteuttaa tutkimustani hoitotieteen omaan
perinteeseen, vaan olen ainoastaan heijastanut ja soveltanut sitä lähialoille.
Kolmanneksi filosofisen lähestymistavan myötä keskeinen tutkimuksen
luotettavuuteen ja etiikkaan liittyvä kysymys on myös käyttämäni aineisto, koska
lähteiden valinta ja valinnan kriteerit ovat yksi luotettavuuden lähde.
Kirjallisuuden tai aineiston valinnassa on kaksi kriittistä tekijää. Ensimmäinen
keskeinen tekijä on se, että aineisto valitaan sattumanvaraisesti ja sen rakennetta
perustelematta. Toinen tekijä koskee aineiston suhdetta aikaisempaan
tutkimukseen ja tutkijan ennakko-oletuksiin. Aineiston valinta tapahtuu
alisteisena suhteessa tutkimuksen ennakoituihin tuloksiin nähden siten, että sen
käyttö on pelkkää tutkijan ennakko-oletusten vahvistamista. Molemmissa
tekijöissä voidaan silloin kyseenalaistaa aineiston edustavuus ja kattavuus.
(Engeström 1987.) Olen pyrkinyt tutkimuksen luotettavuuteen käyttämällä
riittävästi ja riittävän laajasti aineistoa, välttämään tietoisesti vääristämistä, omien
ennakko-oletusten vahvistamista ja asettamaan kysymykseni siten, että se ei
väistämättä puolla tiettyä lopputulosta (Lötjönen 2003). Tämän vuoksi valitsin
aikaisempien
tutkimusten
aineistonkeruumenetelmäksi
systemaattisen
kirjallisuuskatsauksen, jolla perustelin aineiston valintakriteerit ja käsittelyn.
Systemaattisten kirjallisuuskatsausten luetettavuutta heikentää se, että tein
alkuperäistutkimuksen sisäänoton valinnat yksin, vaikka luotettavuuden
parantamiseksi suositellaan vähintään kahta ihmistä (Meade & Richardson 1997,
Petticrew 2001, Khan ym. 2003), jolloin valinta voidaan tehdä toisistaan
riippumattomana. Tässä tutkimuksessa tein valinnat yksin resurssien puutteiden
vuoksi.
Lähteiden valinnassa oli ensisijaista alkuperäiset ja ensikädenlähteet. Tästä
poiketen käytin kuitenkin esimerkiksi Aristoteleen, Platonin ja Kantin
suomennettuja laitoksia. Mielestäni tämä ei kuitenkaan vaikuta suuressa määrin
luotettavuuteen, koska heidän tuotantonsa ei ollut tutkimuksen viitekehyksenä tai
ensisijaisena kiinnostuksen kohteena vaan aikaisemman tutkimuksen teoreettisena
lähtökohtana.
Neljänneksi teoreettisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida myös
sen argumentoinnin perusteella. Silloin tarkastellaan sitä, miten uskottavasti ja
pätevästi lähdeaineistoa käytetään, joten myös argumentoinnin luotettavuudessa
korostuvat lähteet: ovatko lähteet aiheen kannalta keskeisiä ja lähdeviitteet
relevantteja. Teoreettisessa analyysissa korostuukin se, kuka, mitä ja milloin on
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ottanut kantaa tutkittavana olevaan kysymykseen158. (Tuomi & Sarajärvi 2002.)
Koska tutkimustoiminnan perustehtävä on tuottaa luotettavaa informaatiota (eli
ilmiön tulkinnan, kuvailemisen ja selittämisen), on luotettavuuden kannalta
keskeistä, että informaatio on perusteltu kriittisesti. Kriittisyys puolestaan viittaa
niihin menetelmiin, jota tutkimuksessa käytetään eli tässä tutkimuksessa
käsitteiden eksplikointiin ja tulosten analysointiin. Mitä huonommin perusteltua
tietoa tutkija tuottaa, sitä heikommin hän tavoittaa tutkimukselle asetetut
päämäärät ja ymmärtää ja selittää todellisuuden luonnetta. Sen lisäksi, että tutkija
tuottaa tietoa, on hänen kyettävä siirtämään työnsä tuloksia toisille tutkijoille ja
yhteiskunnan muille jäsenille. (Pietarinen 2002.)
Viidenneksi tämän tutkimuksen luotettavuutta voidaan tarkastella suhteessa
rajaukseen. Ensiksikin rajasin tutkimuksen koskemaan ainoastaan hoitotyön
etiikan tutkimuksen tasa-arvon käsitettä. Sen lähikäsitteiden laajempi avaaminen
ja tarkastelu olisivat kiinnittäneet käsitteen syvemmin hoitotyön etiikan
keskusteluun. Tässä tutkimuksessa tasa-arvon rajapinnoiksi määrittelemiäni
näkökulmia on tutkittu hoitotieteessä varsin runsaasti, joten näiden
suhteuttaminen tasa-arvoon olisi voinut avata myös tasa-arvon käsitettä
rikkaammin. Toiseksi valintani rajata käsitteen syventäminen feministisen
moraalifilosofian eron, riippuvuuden ja vallan käsitteiden tarkasteluun saattoi
jättää varjoonsa muun tasa-arvoon liittyvän filosofisen ja eettisen
nykykeskustelun.
7.3

Tutkimuksen hyödynnettävyys

Tutkimus kuuluu hoitotyön etiikan perustutkimukseen, jossa jäsensin aikaisempaa
hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvon käsitettä ja toin siihen uuden
käsittelemättömän näkökulman. Esittämäni tasa-arvoa koskevat teemat eivät ole
irrallisia tai uusia hoitotieteessä tai hoitotyössä, vaan ne ovat jo siellä, joten en
siten tuonut tutkimuksessani uutta toimintatapaa tai menetelmää. Tutkimukseni
merkitys tuleekin esille käsitteellistämisessä, sillä avasin, määritin ja jäsensin
tasa-arvon käsitettä hoitotyön etiikan tutkimuksen arvona. Sain välineitä
ymmärtää tasa-arvon käsitteen taustaa, olemusta ja mahdollisuutta hoitotyön
158

Kuten Tuomi ja Sarajärvi (2002) toteavat, tässä on siis merkittävä ero verrattuna empiiriseen
tutkimukseen: empiirisessä tutkimuksessa lähdeaineistoa tuottavien henkilöiden eli tiedonantajien
anonymiteetti on keskeistä. Teoreettisen analyysin raportissa korostuu se, miten ihmisjärjen suorittama
henkinen tarkastelu on tehty, kun taas empiirisessä tutkimuksessa se, miten metodit tätä tarkastelua
ohjaavat.
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etiikan tutkimuksessa ja siten osoitin osaltani käsitteen moninaisuutta. Olennainen
kontribuutioni onkin, että tässä tutkimuksessa feministisen purkamis- ja
rakentamisprojektin myötä oletettavasti liikutin hoitotyön etiikan tutkimuksen
tasa-arvodiskurssin rajoja: millaiset konnotaatiot ja seuraukset käsitteen
filosofisilla lähtökohdilla on sekä millaisia muita merkityksiä käsitteelle ja sen
lähikäsitteille voidaan antaa.
Tutkimukseni
hyödynnettävyys
tuleekin
ensisijassa
esille
juuri
käsitteellistämisen kautta. Hoitotieteellisen tutkimuksen avulla tavoitettu
hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvon käsite osaltaan paitsi jäsentää myös
tekee näkyväksi. Tällä puolestaan on minulle tutkijana merkitykselliset
käytännölliset seurauksensa. Kysymyksen teoreettinen tarkastelu voi nimittäin
olla hoitotieteelle tai hoitotyölle emansipatorista siinä mielessä, että se auttaa
ymmärtämään, näkemään ja nimeämään käytännöllistä hoitotyötä. Tämä
puolestaan mahdollistaa nykyisen toiminnan arvioinnin, mahdollisen muutoksen
ja olennaisesti välineet argumentoida, käsitteellistää ja keskustella hoitotyön
ilmiöistä.
Tutkimuksen yksi olennainen anti liittyy naisnäkökulmaan, sillä
suomalaisessa hoitotieteellisessä tutkimuksessa naisnäkökulmaa on tarkasteltu
varsin vähän. Tämän vuoksi tässä tutkimuksessa valittu näkökulma on
hoitotieteellisessä keskustelussa uusi. Kansainvälisessä hoitotyön etiikan
tutkimuksessa naisnäkökulma on ollut kiinnostuksen kohteena jo 1970-luvulta
lähtien ja tarjonnut merkittävän sukupuoli- ja erosensitiivisen perspektiivin
tarkastella hoitotyöhön liittyviä kysymyksiä. Tässä tutkimuksessa eksplikoimani
naisnäkökulman teoreettiset lähtökohdat voivatkin olla hyödynnettävissä
myöhempää hoitotieteen naisnäkökulmaista tutkimusta varten.
Tutkimuksen teoreettisesta vireestä huolimatta tutkimusta voidaan mielestäni
hyödyntää sekä tutkimuksen, koulutuksen että käytännön hoitotyön konteksteissa.
Hoitotieteelliselle tutkimukselle se antaa uutta viitekehystä, käsitteistöä ja
perspektiiviä tarkastella hoitotyön etiikan tasa-arvon käsitettä. Tämä tutkimus on
yksi näkökulma hoitotyön etiikan tutkimuksen keskusteluun ja on osaltaan myös
luomassa ja kehittämässä tasa-arvoon liittyvää käsitteistöä. Tutkimus ei tarjoa
koulutukseen tai käytännön hoitotyöhön suoraa välinettä mitata, arvioida tai
tarkastella eettistä tasa-arvoa, mutta etiikan olemuksen tavoin se antaa käsitteistöä
pohtia hoitotyössä ilmenevää eettistä tasa-arvoa ja sen ulottuvuuksia. Tämä
tutkimus antaa ennen kaikkea käsitteellistä välineistöä nähdä ja tunnistaa tasaarvon olemassaolo ja on osaltaan myös kyseenalaistamassa totuttuja ja oletettuja
näkökulmia.
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Tutkimus avaa näkökulmia myös tieteenalalle sen menetelmien, teoreettisten
lähtökohtien ja tutkimuksen tulosten osalta. Käytetty menetelmä ja lähestymistapa
ovat hoitotieteellisessä tutkimuksessa sekä kansainvälisesti että erityisesti
kansallisesti vielä varsin vähän käytetty. Sen merkitys olisi kuitenkin erittäin suuri
tieteenalan
kehittymiselle
ja
peruskäsitteistön
tunnistamiselle
ja
haltuunottamiselle. Haltuunottamisella tarkoitan sitä, että käsitteistöä ei oteta
annettuna, vaan käsitteistön tausta, lähtökohdat, loogiset seuraukset ja
sitoumukset tunnistetaan ja niitä ja niiden soveltuvuutta tarkastellaan kriittisesti
suhteessa hoitotieteelliseen kontekstiin. Siten jo lähestymistapa ja kokemus sen
käytöstä ovat mielestäni yksi olennainen tekijä tutkimuksen hyödystä
tieteenalalle.
Hoitotieteellisen tutkimuksen ja hoitotyön lisäksi tätä tutkimusta voidaan
hyödyntää myös feministisen moraalifilosofian tutkimuksessa. Tässä
tutkimuksessa määrittämäni trilogisen tasa-arvon näkökulma voi auttaa myös
jäsentämään tasa-arvon käsitettä feministisen moraalifilosofian tutkimuksessa,
opetuksessa ja keskustelussa.
7.4

Jatkotutkimushaasteet

Tämän tutkimuksen jatkotutkimushaasteet liittyvät tutkimuksessa käytettyyn
menetelmään, teoreettisiin lähtökohtiin, tutkimustuloksiin ja tutkimuksen
hyödynnettävyyteen. Filosofinen lähestymistapa on ollut hoitotieteessä vähäisessä
käytössä, joten sitä ja sen mahdollisuuksia tulisi tutkia jatkossa kriittisesti, jotta
sitä voitaisiin entistä paremmin hyödyntää hoitotyön etiikan tutkimuksessa.
Tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin liittyvät jatkotutkimushaasteet
koskevat niiden entistä syvällisempää tutkimista. Tällä tarkoitan sekä
aikaisemman hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvon käsitteen suhdetta sen
rajapinnoiksi kutsumiini käsitteisiin ja niiden lähikäsitteisiin kuin myös muuhun
tasa-arvoon
liittyvään
filosofiseen
ja
eettiseen
nykykeskusteluun.
Tutkimustuloksen suhteen jatkotutkimushaasteet liittyvät tulosten syventämiseen
ja laajentamiseen sekä niiden soveltamiseen.
Tulosten syventäminen tarkoittaa määritetyn trilogisen tasa-arvon
näkökulman käsitteiden edelleen määrittelyä ja muiden lähikäsitteiden
tunnistamista sekä myös hoitotyön etiikan tutkimuksen tasa-arvon käsitteen
yhteiskunnallista ulottuvuutta. Tulosten soveltaminen tarkoittaa sitä, että
trilogisen tasa-arvon näkökulmaa sovelletaan erilaisissa hoitotyön ja
terveydenhuollon eettisissä kysymyksissä. Näitä kysymyksiä ovat esimerkiksi
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yhteiskunnallisella
tasolla
terveyspalvelujen
jakautuminen
ja
eri
hoitohenkilöstöryhmien asema. Terveydenhuollon sisällä näitä kysymyksiä ovat
esimerkiksi ammattiryhmien väliset suhteet, eri potilasryhmien asema sekä
yksittäisten hoitajien ja potilaiden välisten kohtaamisten jäsentäminen ja
ymmärtäminen.
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