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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimukseni lähtökohtana on Carol Gilliganin Lawrence Kohlbergin moraalikehitysteoriaa kohtaan esittämä kritiikki. Päätavoitteena oli
selvittää, muodostavatko Gilliganin esittämät huolenpidon tasot kehitykselliset vaiheet. Tutkin huolenpidon ja oikeudenmukaisuuden ajattelun
kehitystason lähihoitaja-, sosionomi- ja poliisiopiskelijoiden keskuudessa koulutuksen alussa (N=66) ja kaksi vuotta myöhemmin (N=59).
Menetelmänä käytin moraaliongelmien eli dilemmojen ratkomista. Eva Skoen kehittämä the Ethic of Care Interview (ECI) mittasi huolenpidon
ajattelua, ja Colbyn, Kohlbergin et al. kehittämä Moral Judgment Interview (MJI) mittasi oikeudenmukaisuuden ajattelua. Tutkin myös
sukupuoliroolien, emotionaalisen empatian, roolinoton ja minäkäsityksen yhteyttä moraalisen ajatteluun, sekä analysoin tutkittavien oman
elämän moraalikonfliktit huolenpidon ja oikeudenmukaisuuden etiikan näkökulmista.
Huolenpidon ajattelussa kehittyi 34% osallistujista ja oikeudenmukaisuusajattelussa kehittyi 48% osallistujista. Lähihoitaja- ja
sosionomiopiskelijat kehittyivät huolenpidon ajattelussa. Kaikki opiskelijaryhmät kehittyivät oikeudenmukaisuusajattelussa. Huolenpidon ja
oikeudenmukaisuusajattelun kehitykset olivat samankaltaisia sisäisen konsistenssin ja regression suhteen. 5% osallistujista taantui huolenpidon
ajattelussa, kun taas 3% taantui oikeudenmukaisuusajattelussa. Oikeudenmukaisuusajattelussa korkeimmalle kehittyneet edustivat myös
kehittynyttä huolenpidon ajattelua. Minäkäsityshaastattelut sisälsivät kuvauksia huolenpidon kehityksellisistä siirtymistä. Tutkimustulokset
tukevat oletusta, että huolenpidon ajattelu sisältää seuraavan kehityksellisen jatkumon (1) itsestä huolehtiminen ja selviytyminen (2) toisista
huolehtiminen ja uhrautumisen etiikka ja (3) tasapainoinen huolenpito itsestä ja toisista. Naisilla ikä ja androgyyninen sukupuolirooli (yhdistynyt
feminiinisyys ja maskuliinisuus) olivat positiivisesti yhteydessä huolenpidon ajattelun kehittyneisyyteen. Toisella mittauskerralla ne osallistujat,
jotka olivat huolenpidon korkeimmalla tasolla, olivat kaikista empaattisimpia. He olivat myös edistyneet emotionaalisessa empatiassa 2 vuoden
aikana. Roolinotto oli positiivisesti yhteydessä huolenpidon ajatteluun molemmilla sukupuolilla ja miehillä myös oikeudenmukaisuusajatteluun.
Oman elämän moraalikonflikteissa dilemmatyyppi ennusti, missä määrin osallistuja käytti huolenpidon tai oikeudenmukaisuuden orientaatiota.
Prososiaaliset (toisten tarpeisiin ja hyvinvointiin suuntautuneet, sekä ristiriitaisia vaateita sisältävät) dilemmat olivat enemmän
huolenpito-orientoituneita, kun taas antisosiaaliset (rikkomuksia ja kiusauksia sisältävät) dilemmat olivat enemmän
oikeudenmukaisuusorientoituneita. Naiset, joilla oli kytkeytynyt minäkäsitys, olivat taipuvaisia käyttämään huolenpidon orientaatiota.
Oikeudenmukaisuusajattelun taso vaihteli dilemmatyypin mukaan. Huolenpidon ajattelun taso aidoissa moraalidilemmoissa oli yhteneväinen
osallistujien kompetenssin kanssa. Poikkeuksena olivat rikkomus-tyyppiset dilemmat toisella mittauskerralla. Kiusaus-tyyppisiä dilemmoja
raportoineet osallistujat olivat vähiten kehittyneitä huolenpidon ajattelussa. Huolenpidon ja oikeudenmukaisuuden ajattelun tasot olivat
voimakkaasti yhteydessä toisiinsa. Kypsä moraaliajattelu yhdisti ne. Huolenpidon ajattelu sisälsi myös arvoja ja eettisiä periaatteita, jotka olivat
suuntautuneet toisten ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen. Nämä tulokset korostavat dilemmatyypin tärkeyttä arkielämän moraaliajattelun
ymmärtämisessä. Ne myös vahvistavat sen, että huolenpidon ajattelu on tärkeä osa arkielämän moraalia.
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