
13.4.2010 18:00 Jaakko Hakula:
Lääkärit hyveellisen 

ammattikunnan jäseninä -
pellegrinolainen visio 

lääkärintyöhön?

Jaakko Hakula
LL, työterveyshuollon ja yleislääketieteen el.
Lääkäriliiton kuntoutuksen erityispätevyys

Filosofian (filosofia ja tietojenkäsittelytiede) ja 
ym. ”ylioppiluuksia”





Etiikka ja moraali (1)



Etiikka ja moraali (2)



Etiikka ja moraali (3)
PÄÄMÄÄRÄETIIKKA (HYVETELEOLOGIA)

Minkälainen ihmisen tulisi olla täydellistyäkseen 
ja saavuttaakseen päämääränsä?

VELVOLLISUUSETIIKKA (DEONTOLOGIA)
On tärkeätä analysoida niitä normeja, periaatteita 

ja sääntöjä, joita moraalisen toimijan tulisi 
noudattaa. 

SEURAUSETIIKKA(KONSEKVENTALISMI)
Toiminnan tulokset ja seuraukset ovat 

ratkaisevia. 



Etiikka ja moraali (4)
HYVE-ETIIKKA (“Tunne itsesi!”)

VELVOLLISUUSETIIKKA (“Älä tapa!”)

SEURAUSETIIKKA (“Tarkoitus pyhittää keinot!”)

SOPIMUSETIIKKA (“Miten meidän kannattaisi elää sovussa 
keskenämme?)

TILANNE-ETIIKKA (“Hätä ei lue lakia!”)

PRIMA FACIE –ETIIKKA (“Ihanteita ja esikuvia pitää olla, 
mutta...!”)

(http://www.seurakuntaopisto.fi/upi/hh2/Etiikan_teoriat.pdf)



Bioetiikan neljä periaatetta
Beauchamp&Childress –”Georgetown 

mantra”
1)itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen 

(engl. respect for autonomy)
2)vahingon välttäminen 
(engl. nonmaleficence)

3)hyvän tekeminen 
(engl. beneficience) ja 

4)oikeudenmukaisuus (engl. justice). 
Beauchampin ja Childressin yleiseen moraalisuuteen (engl. 

common morality) perustuva  moraalinormien joukko 
koostuu keskeisten periaatteiden lisäksi säännöistä, 

oikeuksista, hyveistä ja moraalisista ihanteista (Beauchamp & 
Childress 2001, 12 – 15; Uusitalo 2006, 18 – 19.) 



Lääkintäetiikka
Lääkintäetiikka on osa bioetiikkaa, joka on osa soveltavaa 

etiikkaa, joka on osa normatiivista etiikkaa, joka on osa 
filosofista etiikkaa, joka on osa käytännöllistä filosofiaa, 

joka on osa filosofiaa 
(Räikkä 1995, 20).

Lääkintäetiikkaan kuuluu useita osa-alueita — lääkärin ja 
hoitohenkilökunnan etiikka ammattietiikan erityisinä lajeina, 

lääketieteellisen tutkimuksen etiikka, laajassa 
merkityksessä myös terveydenhuollon voimavarojen 

jakamista koskevat eettiset kysymykset (Räikkä 1995, 19).  



Lääkintä- ja hoitoetiikka:eettinen 
pluralismi

1. Elämän kunnioittamisen periaate. On pyrittävä edistämään biologisen 
elämän säilymistä ja vältettävä sellaista, mikä sitä heikentää. Periaate 

edustaa velvollisuusetiikkaa. 
2. Ihmisarvon kunnioittamisen periaate. 

[Periaate edustaa velvollisuusetiikkaa.] 
3. Itsemääräämisen periaate. 

[Periaate edustaa velvollisuusetiikkaa.] 
4. Hoitamisen periaate. 

[ Voidaan tulkita hyve- tai velvollisuusetiikan mukaan.] 
5. Oikeudenmukaisuuden periaate. 

[Periaate edustaa velvollisuusetiikkaa.] 
6. Hyödyn maksimoimisen periaate. 

[Periaate edustaa hyötyetiikkaa.] 
(Pietarinen ja Launis 2005, 24 – 26) 
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Edmund D.Pellegrino



Pellegrinolainen ajattelutapa
Pellegrino edustaa omien sanojensa mukaan vahvaa ja 

heikkoa hyve-eettistä näkemystä täydentävää kantaa, jonka 
mukaan hyve-etiikkaa on pidettävä moraalisen arvioinnin 

itsenäisenä teoreettisena osana.
Se ei toimi täysin omilla ehdoillaan, mutta sitä tarvitaan 

täydentämään mitä tahansa muuta moraaliteoriaa. 

Ihminen tekee luonteensa mukaisesti moraalisia päätöksiä 
tulkiten yksilöllisesti velvollisuuksia ja sääntöjä omien 

motiiviensa ja arvojensa mukaan. Tämän takia moraalisen 
toimijan asema on keskeinen päätösten ja tekojen perusteita 

ja seurauksia arvioitaessa. (Pellegrino 2002, 380.) 



Hyveajattelun historiaa (1)
Aristoteles:

Järjen hyvettä voidaan opettaa, mutta moraalinen hyve omaksutaan 
tietyn toimintatavan avulla. Tärkein intellektuaalisista hyveistä, 

käytännöllisen järjen hyve, auttaa tietyssä luonteentilassa olevaa toimijaa 
"oikealla tavalla" tulemaan hyveelliseksi. 

Hyveiden suhde päämääriin: hyveen luonnollinen päämäärä on hyvä 
elämä. Luonne, tieto ja oikein tehty valinta päätöksentekotilanteessa 

synnyttävät hyveellisen toimijan. 

Tuomas Akvinolainen:
Ihmisen elämän päämääränä on hengellinen hyvä ja yhdistyminen 

Jumalaan. Kardinaalihyveet olivat antiikin hyveitä seuraten 
käytännöllinen järki, kohtuullisuus, oikeamielisyys ja rohkeus. Teologiset 

hyveet olivat usko, toivo ja rakkaus, jotka toimivat ihmiselle 
yliluonnollisina, hengellisinä hyveinä hänen pyrkiessään jumalyhteyteen. 



Hyveajattelun historiaa (2)
MacIntyre: 

Monia keskenään kilpailevia ja vaihtoehtoisia käsityksiä 
hyveistä,mutta ei mitään yhtä ydinkäsitettä edes klassisen 
perinteen tarkoittamassa mielessä. Hyveet ovat 
hankittuja inhimillisiä ominaisuuksia, joita hallitsemalla 
ja harjoittamalla on mahdollista saavuttaa käytännöille 
sisäisesti hyviä asioita, ja joiden puuttuminen taas estää 
tehokkaasti saavuttamasta niitä. 



Hyveet, periaatteet ja yhteisö 

Pellegrino kehitti yhdessä Thomasman 
kanssa näkemyksensä lääketieteen 

filosofiasta, joka perustuu hyveiden ja 
periaatteiden keskinäiseen riippuvuuteen 

sekä potilas-lääkärisuhteen erityispiirteisiin. 

Hän painotti yksittäisen, kliinisen 
päätöksentekotilanteen merkitystä, samalla 

korostaen lääkärien ammattikunnan 
merkitystä moraalisesti vastuullisena 

toimijana 



Hyveellinen lääkäri yhteisön jäsenenä

Lääketieteellinen ajattelu ja toiminta tapahtuvat 
moraaliyhteisössä, koska lääketiede edellyttää 
pohjimmiltaan moraalista pohdintaa ja koska 
ammattikunnan jäsenistöä yhdistää yhteinen 

moraalinen toimintaperuste. Tällöin on 
välttämättä oltava niin, että jäsenistöä ohjaa jokin 

jaettu näkemys moraalista — jotkin 
perussäännöt tai -periaatteet tai luonteenpiirteet, 

jotka määrittelevät moraalisuutta suhteessa 
lääketieteen päämääriin. (Pellegrino&Thomasma 

1993, 3 – 12.)



Lääketieteen päämäärä
Potilas-lääkärisuhteen tarkoitus on parantaminen —

hoitaminen kun se on mahdollista, hoivaaminen aina, 
kärsimyksen lievittäminen ja terveyden edistäminen. Nämä ovat 
lääketieteen hyve-eettiset päämäärät, joita hyveellinen lääkäri 

työssään noudattaa. 

Käytännöllisen järjen hyve (fronesis) on tärkein kliinisen 
lääketieteen hyveistä, koska se ohjaa toimijan tapaa ja 

taipumusta tehdä oikeita valintoja mutkikkaissa 
päätöksentekotilanteissa. Muita tärkeitä hyveitä ovat uskollisuus 

luottamuksen rakentamiseen (engl. fidelity to trust), 
hyväntahtoisuus (engl. benevolence), älyllinen rehellisyys (engl. 
intellectual honesty), rohkeus (engl. courage), myötätunto (engl. 

compassion) ja pitäytyminen totuudessa (engl. truthfulness). 



Sisäinen moraalisuus - Pellegrinon tiukka 
määritelmä

Pellegrino määrittelee sisäisen moraalisuuden suppeasti 
liittämällä moraaliajattelun perusteet potilas-lääkärisuhteessa 

vallitseviin lääketieteellisten ilmiöiden erityispiirteisiin. 

Kolme, potilas-lääkärisuhteelle tyypillistä, sisäisen 
moraalisuuden osa-aluetta ovat: 

1)sairaus tosiasiallisena ilmiönä (engl. the fact of illness), 
2) ammattilaisen lupaus auttaa (engl. the act of pro-fession) 
3) Lääkärin (tai muun ammattilaisen) tekemä parantamistyö 

(engl. the act of medicine). 
Yhdessä nämä kolme ilmiötä luovat sen hoito- ja 

parantamissuhteen (engl. the healing relationship), jonka 
päämääränä on potilaan hyvä. 



Sisäinen moraalisuus



Pellegrinon tulkinta kliinisestä päätöksenteosta
Kliinisen lääketieteen yhteydessä luodaan kliininen totuus: 

vastuullinen lääkäri tekee päätöksiä ja toimii aktiivisesti 
auttaakseen potilasta. Lääketiede on enemmän käytäntöä 

kuin tiedettä. Se sisältää päämääränsä itsessään. 

Lääketieteellinen tieto on aina epätäydellistä — se on myös 
eettistä tietoa, koska sen päämääränä on potilaan hyvä. 

Vaikka olennainen osa lääkärin kliinisestä työstä perustuu 
tieteelliseen tietoon (engl. science) ja taitoon (engl. art), 

pellegrinolaisen maailmankatsomuksen mukaan kliininen 
päätöksenteko edellyttää tuekseen käytännöllisen järjen ja 

harkinnan hyvettä (fronesis). 



Pellegrinon tulkinta kliinisestä 
päätöksenteosta

Kliinisessä päätöksentekotilanteessa voidaan esittää kolme 
kysymystä: 

1)"Mikä tätä potilasta vaivaa?" on diagnostinen kysymys, 
2) "Mitä tälle potilaalle voidaan tehdä?" on hoitoon liittyvä 

kysymys
3) "Mitä tälle potilaalle on tehtävä?" on käytännöllistä 

harkintaa edellyttävä kysymys. 

Ratkaisut edellyttävät biolääketieteen ja kliinisen 
lääketieteen teorian ja käytännön yhdistämistä siten, että 
inhimilliseen olemassaoloon liittyvät ilmiöt suhteutetaan 

lääkärin tietotaitoon ja lääketieteen sisäisen moraalisuuden 
arvoihin. 



Diagnoosi, hoito ja etiikka



Hyveet ja periaatteet (1)
Pellegrino tulkitsee, että Beauchampin ja Childressin neljä 
(alun perin ulkoista) periaatetta tarvitaan, jotta 
saavutettaisiin lääketieteen päämäärä ja 
molemminpuolinen, potilaan ja lääkärin välinen 
luottamussuhde. Tällöin hyvän tekemisestä ja vahingon 
välttämisestä tulee velvoitteita, koska niitä käyttämällä 
lääkäri lupaa ammattietiikkansa mukaisesti auttaa 
potilasta. 

Hyvän tekeminen ja vahingon välttäminen ovat ensikätisiä 
eli prima facie -periaatteita, koska kukaan potilas ei hae 
apua tullakseen vahingoitetuksi, vaan nimenomaan 
tullakseen autetuksi. Kukaan potilas ei oleta myöskään 
etukäteen toimivansa lääkärin tai jonkin kolmannen 
osapuolen eduksi. 



Hyveet ja periaatteet (2)
Potilaan itsemääräämisoikeus edustaa potilaan inhimillistä 

hyvää, ja mahdollistaa henkilön tehdä suunnitelmia, 
päätöksiä ja valintoja itsenäisesti, minkä takia potilaan 

itsemääräämisoikeuden huomiotta jättäminen tulkitaan haitan 
aiheuttamiseksi. 

Hyvän tuottamisen, haitan välttämisen ja riittävän 
itsemääräämisoikeuden periaatteiden kunnioittaminen 

yhdistettynä oikeudenmukaisuuteen potilaan inhimillisenä 
hyvänä tukevat potilaan omaa päätöksentekoa. Ensikätiset 
periaatteet ja keskeiset hyveet yhdessä tukevat hyveellisen 

lääkärin ja hyveellisen potilaan luottamuksellista yhteistyötä. 
Molemmilla itsenäisillä, moraalisilla toimijoilla on omat 

vastuunsa.



Hyveet ja periaatteet (3)

Lääketieteen sisäinen moraalisuus ei vapauta lääkäreitä 
yhteiskunnallisesta vastuusta. Ammattikunnalla on 

erityisosaamiseensa perustuen tiettyjä etuoikeuksia, jotka 
synnyttävät myös yhteiskunnallisia velvollisuuksia. 

Eettiset kysymykset tulevat ajankohtaisiksi, kun lääkärin 
on tehtävä valinta potilaan ja yhteiskunnan etujen välillä.



Sisäisen moraalisuuden (osin konsekventalistista) 
kritiikkiä (1): Beauchamp

1)Lääketieteen sisäinen moraalisuus pellegrinolaisena essentialismina-
Hyvä lääkäri määritellään lääketieteen sisäisten (macintyrelaisten) 

mittapuiden mukaan. Lääketiede on käytännön toimintaa eikä teoriaa —
lääketiede sisältää itsessään päämääränsä. 

Hyvän tekeminen ulkoisena ja sisäisenä standardina?Esimerkkejä? 
Koska lääketiede käsitteenä on epätarkka, Pellegrinon näkemys 

parantamistyöstä lääketieteen ainoana päämääränä ei mahdollista 
lääketieteellisten käsitteiden välttämättömien ja riittävien ehtojen 

määrittämistä. 

2) Lääketieteen ulkoinen moraalisuus 
3) Sisäisen ja ulkoisen moraalisuuden välimuoto 

4) Universaali yleinen moraalisuus (engl. common morality)
[Lääketieteen sisäinen moraalisuus on paikallista (engl.local)]



Sisäisen moraalisuuden (osin deontologista) 
kritiikkiä (2): Veatch

•Pellegrinolainen käsitys sisäisestä moraalisuudesta ei välttämättä vastaa 
arkitodellisuutta. Monet lääkärit mieltävät sisäisen moraalisuuden 

ajattelutavaksi, jonka perusteet ovat heidän itsensä määriteltävissä 
(Pellegrino EI). Muiden ammattiryhmien edustajien näkemykset 

lääketieteellisen toiminnan moraalisista perusteista olisivat siten 
automaattisesti ulkoisia. Tällöin sisäisellä moraalisuudella ei olisi 

varsinaisesti yhteyttä toiminnan päämääriin Pellegrinon tarkoittamassa 
mielessä. 

•Veatch arvostelee MacIntyren ajatusta siitä, että vain ne, jotka 
osallistuvat käytäntöihin, voivat ymmärtää toiminnan sisäisten hyvien 

merkityksen suhteessa toiminnan päämääriin – empiria ratkaisee?
ONGELMIA: 

1)toimijoiden eri roolit – kliininen työ vs.hallinto ym.
2) Lääketieteen päämääriä on useita — samallakin toimijalla voi eri 

rooleissaan olla useita päämääriä:elämän säilyttäminen,taudin 
parantaminen,kärsimysten lievittäminen, sairauden ehkäiseminen ja 

terveyden edistäminen keskenään ristiriidassa jossakin käytännön 
päätöksentekotilanteessa. 



Lisää teemoja…

EBM==NPL

Autonomia vs. 
integriteetti



Pellegrinolaisia visioita?







Visio I



Sisäinen moraalisuus





Hyveet,yhteinen hyvä ja business



Hyveet,yhteinen hyvä ja business



Visio II



Model
Alfonso R. Oddo  (Journal of Business Ethics 29: 125–134, 

2001.)









Päämies(principal) ja agentti (agent)



Päämiehiä vai agentteja – ehkä kumpiakin?



Toiminnan teorian sovelluksia työn kehittämiseen
Esitykseni jälkeen käydyn keskustelun viimeisessä kommentissa nousi esille 

työterveyshuollon mahdollinen menettely työyhteisön kriisissä, 
esim.kiusaamistapauksessa. Helppoa ratkaisua tuskin on olemassa. 

Esim. nykyisessä päätyöpaikassani Kokkolan Työplussassa 
(http://www.tyoplus.fi/fi/yhteystiedot) pyritään  työnkehittämislähestymistavan avulla 
tukemaan työpaikkoja hallitsemaan muutosta ja kriisitilanteita. Työpaikkojen 

vastaanottokyky ao. tyyppiselle ajattelulle tietenkin vaihtelee. Erilaisia teorioita 
on runsaasti – ideana toiminnan teorian soveltamisessa esim. 

työhyvinvointikontekstiin on kiinnittää huomiota mm. yhteistyön sujuvuuteen ja 
kannustaa työpaikkoja keskustelemaan ongelmista.

(kts. esim. http://www.tyolas.fi/pages/viewpage.action?pageId=557234)
Seuraavan sivun kaavakuva edustaa engeströmiläis-korpelalaista 

lähestymistapaa (viite ppt-kalvon alaosassa – avautuu slideshow-tilassa 
parhaiten). Toiminnan teoria ei ole ihan ongelmaton esim. lääkärintyön 

päätöksenteon kannalta, mikä olisi oman erillisen luennon aihe.
(yleislinkit: http://www.helsinki.fi/cradle/info.htm ;

http://www.ebm-guidelines.com/kotisivut/docs/f1531129296/saarelma.pdf ;
http://lib.stakes.fi:2345/?PBFORMTYPE=01002&TITLEID=12040&DATABASE=1&MAX=50&FILET

YPE=HTML&PL=0&PROFILESET=FIN&SORT=5 )



Neuvottelu/keskustelumalli työpaikan 
työhyvinvoinnin kehittämisen tueksi
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