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ROHKEA OTE JOHTAMISEEN

Moraalisen rohkeuden juuret ovat Aristoteleen hyve-etiikassa, sen ajatuksissa ihmisen moraali-
suudesta. Näitä klassisia arvoja tarvitaan joka päivä. Hoitotyössä moraalinen rohkeus voidaan 
määritellä kyvyksi rationaalisesti puolustaa ammatillisia eettisiä arvoja ja toimia niiden mukaan.

Moraalista rohkeutta 
hoitotyön johtoon
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MIKSI MORAALISTA 
ROHKEUTTA 
TARVITAAN?

Hoitotyöntekijät kohtaavat päivittäin 

työssään eettisiä ongelmia ja joutuvat 

siksi myös osallistumaan eettiseen pää-

töksentekoon. Tilanteiden, joissa hoito-

työntekijä ei voi toimia eettisesti oikeaksi 

katsomallaan tavalla on todettu aiheutta-

van hoitotyöntekijöille moraalisista kuor-

mitusta. Tästä on seurauksena monenlai-

sia kielteisiä oireita, joskus 

jopa ammatin vaihtaminen. 

Hoitotyöntekijöiden ko-

kemaa moraalista kuormi-

tusta on tutkittu maailmanlaajuisesti ja 

se on tunnistettu yleiseksi ongelmaksi. 

Mutta ei riitä, että ongelma tiedostetaan 

ja annetaan tilanteen jatkua, vaan olisi 

löydettävä ratkaisuja ja menetelmiä sen 

lievittämiseksi. Tässä hoitotyön johtajilla 

on merkittävä rooli.  

 On tiedostettu, että moraalinen kuor-

mitus ei koske ainoastaan hoitotyötekijöi-

tä vaan myös muita terveysalan ammatti-

kuntia. Siksi olisi luotava mahdollisuuksia 

ammattikuntien väliseen yhteiseen kes-

kusteluun aiheesta. Hoitotyöntekijöille 

tulisi myös vahvemmin luoda mahdolli-

suuksia osallistua organisaationsa toimin-

taan, esimerkiksi eettisiin toimikuntiin.   

Olisi järjestettävä aiheeseen liittyvää 

koulutusta ja kehitettävä interventioita ja 

muita tukitoimia kuormituksen lieventä-

miseksi. 

 On myös tuotu esiin, että hoitotyön-

tekijöiden tulisi tarkastella muitakin hoi-

totyön etiikkaan liittyviä käsitteitä ja li-

sätä näin ymmärrystään ammattikunnan 

moraalisesta liikkumatilasta, joka ei ra-

kennu ainoastaan hoitotyöntekijää kuor-

mittavista tekijöistä. Olisi kiinnitettävä 

huomio hoitotyöntekijöiden moraaliseen 

käytökseen, sekä tutkittava ja tuettava 

hoitotyöntekijöiden eettistä päätöksen-

tekoa edistäviä toimia. Tässä 

yhteydessä on huomion ja 

tutkimuksen kohteeksi nos-

tettu moraalisen rohkeuden 

käsite yhtenä keinona laajentaa hoito-

henkilökunnan moraalista liikkumatilaa 

ja tarjota yksi mahdollisuus lieventää 

moraalista kuormitusta sekä pyrkiä yllä-

pitämään hoitotyöntekijöiden moraalista 

integriteettiä.

Moraalisen rohkeuden juurilla 
Moraalisen rohkeuden juuret ovat aristo-

teelisessa hyve-etiikassa ja Aristoteleen 

ajatuksissa ihmisen moraalisuudesta, jossa 

painottui myös moraalinen toiminta.  Mo-

raalinen rohkeus määritellään yksilön ky-

vyksi pysyä oikeana pitämissään eettisissä 

periaatteissaan, vaikka niihin kohdistuisi 

vastustusta tai halveksuntaa. Moraalisesti 

rohkea yksilö kykenee voittamaan rohke-

utta vaativaan tilanteeseen liittyvän pelon 

ja kestämään toiminnasta seuraavan mah-

dollisen kielteisen palautteen. 

 Hoitotyössä moraalinen rohkeus voi-

daan yleisesti määritellä hoitajan kyvyksi 

rationaalisesti puolustaa ammatillisia 

eettisiä arvoja ja toimia niiden mu-

kaisesti huolimatta toiminnasta ai-

heutuvista mahdollisista tai todel-

lista epäsuotuisista seurauksista. 

Hyve-eettisestä näkökulmasta 

moraalinen rohkeus näin ollen 

edellyttää harkintaa ja ajattelua, 

sitoutumista ammatillisiin ar-

voihin ja periaatteisiin, mutta 

myös niiden mukaista toi-

mintaa ja toimintaan liittyvää 

riskinottoa. 

Moraalisesti rohkea 
hoitotyön johtaja
Moraalista rohkeutta pidetään 

arvokkaana ihmisen luonteenomi-

naisuutena. Sitä tarvitaan kaikilla 

elämän alueilla ja hoitotyössä kai-

killa hoidon tasoilla. Erityisesti se 

korostuu hoitotyön johtajan ominai-

suutena. 

 Moraalisesti rohkea johtajuus 

edellyttää korkeaa eettistä kom-

petenssia, ts. tietoa etiikas-

ta, rationaalisen päättelyn 

taitoa, halua tehdä eettisiä 

päätöksiä ja johtaa eettisis-

sä kysymyksissä. Rohkealla 

johtajalla on oltava eettistä 

herkkyyttä havaita eetti-

sesti ristiriitaisia tilantei-

ta. Hän ottaa ongelmalli-
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set asiat esille ja uskaltaa ajatella asioita 

uudella tavalla, luovasti. Johtajuus vaatii 

myös uskallusta tehdä päätöksiä, usein 

yksin. Rohkea johtaja tiedostaa keskeisen 

asemansa moraalisena roolimallina alai-

silleen. Siinä hän on avoin, luotettava, ja 
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näkyvästi läsnä. Erittäin tärkeä rohkean 

johtajan ominaisuus on halu ja valmiu-

det luoda työympäristöjä, joissa vallitsee 

hyvä eettinen ilmasto. Hyvän eettisen 

ilmaston luominen edellyttää arvojen, 

hoitofilosofian ja hoidon päämäärien tie-

dostamista, kannustavan ja voimaannut-

tavan työympäristön luomista, 

jossa tuki, yhteistyö, ke-

hittymismahdollisuudet, 

avoin kommunikaatio, 

jaettu päätöksenteko ja 

oikeudenmukaisuus ovat 

läsnä. 

Moraalisesti rohkea 

hoitotyön johtaja uskaltaa 

olla aidosti läsnä kohda-

tessaan toisen ihmisen 

kunnioittaen tämän ai-

nutkertaista ihmisyyttä. 

Hänellä on moraalista 

integriteettiä, tietoi-

suus omista ja amma-

tillisista arvoistaan ja 

kykyä toimia niiden 

mukaan sietäen myös 

niihin kohdistuvaa 

kritiikkiä. Osallistues-

saan eettiseen päätök-

sentekoon hän tiedostaa 

ammatilliset vastuunsa ja 

rajansa. Hän on rehellinen 

uskaltaen kyseenalaistaa 

oman ja muiden epäeetti-

sen toiminnan, tunnistaa 

vahvuutensa ja puutteensa, 

ja myöntää virheensä. Roh-

kea johtaja puolustaa potilaan 

oikeutta hyvään hoitoon ja potilaan ihmis-

arvoa. Hän on sitoutunut ammattiinsa ja 

sen arvoihin pitäen korkeatasoista hoitoa 

työnsä eettisenä päämääränä. 

 Moraalinen rohkeus ei ole ihmisen 

myötäsyntyinen ominaisuus. Sitä voidaan 

opettaa ja oppia. Oppiminen edellyttää 

moraalisen rohkeuden tärkeyden 

merkityksen ymmärtämistä osa-

na ihmisen moraalista käyt-

täytymistä, sitoutumista 

sen pitkäjänteiseen ke-

hittämiseen ja jatkuvaa 

harjoitusta. Oppimisen ja harjoittelun 

mahdollistaminen hoitotyöntekijöille on 

myös alue, jossa johtavilla hoitajilla on 

tärkeä rooli. 

 On tärkeää, että hoitotyön johtajat löy-

tävät moraalisen rohkeuden itsestään. Joh-

tajan moraalinen rohkeus ja integriteetti on 

edellytys potilasturvallisuudelle, potilaan 

hyvinvoinnille ja korkeatasoiselle hoidolle, 

ja eettisesti toimivalle työyhteisölle, jotka 

ovat hoitotyön eettisiä päämääriä. 

Moraalisen 
rohkeuden tutkimus
Hoitotieteessä moraalista rohkeutta on 

toistaiseksi tutkittu vähän. Turun yliopis-

ton hoitotieteen laitoksella on parhaillaan 

menossa tutkimusprojekti sairaanhoita-

jien moraalisesta rohkeudesta. Projek-

tin tuloksena on tähän mennessä tehty 

käsiteanalyysi moraalisesta rohkeudesta 

hoitotyössä sekä kehitetty ja validoitu 

hoitajien moraalista rohkeutta (NMCS/

Numminen©) arvioiva mittari. Molemmat 

osatutkimukset on julkaistu kansainvä-

lisissä vertaisarvioiduissa tieteellisissä 

julkaisuissa. Mittarin validointitutkimusta 

varten kerättiin laaja aineisto Helsingin 

yliopistollisesta keskussairaalasta. Tämä 

mittari on tietämämme mukaan ensim-

mäinen hoitotyön kontekstiin luotu mit-

tari moraalisesta rohkeudesta. Aiheesta 

on laitoksella parhaillaan tekeillä myös 

useita opinnäytetöitä.  Hoitotieteen lai-

tos tekee lisäksi yhteistyötä Leuwenin 

yliopiston hoitotieteen laitoksen kanssa 

Belgiassa. Se osallistuu projektiin omilla 

osatutkimuksillaan. 
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