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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimus käsittelee vanhusten kaltoinkohtelua ja terveydenhuollon ammattilaisten ammattietiikaa moraalin nelikomponenttimallin
näkökulmasta. Tutkimusta varten haastateltiin 12 vanhainkodissa työskentelevää hoitajaa. Tutkimus rakentuu James R. Restin moraalin
nelikomponenttimallille. Restin mukaan moraalinen toiminta voidaan jakaa moraliseen herkkyyteen, moraalisen arvioon, moraaliseen
motivaatioon ja moraaliseen vahvuuteen. Epäonnistuminen millä tahansa osa-alueella johtaa epäeettiseen toimintaan. Hyvä määritettiin
Lawrence Kohlbergin moraaliteorian avulla.
Tutkimus tehtiin esittämällä haastateltaville moraalinen dilemma. Haastatteluaineisto jäsennettiin moraalin nelikomponenttimallin avulla.
Haastatteluaineistosta etsittiin erilaisia ammattieettisiä puhuntoja diskurssianalyysiä apuna käyttäen.
Haastateltavat käsittelivät kaltoinkohtelua monipuolisesti, useista sosiaalisista perspektiiveistä. Kaltoinkohtelu tilanteet tunnistettiin hyvin.
Tutkittavien ammatillinen etiikka ja arvot vastasivat hyvin alan eettisiä ohjeita. Alan arvojen ja yhteiskunnassa vallitsevan arvomaailman välillä
vallitsi ristiriita. Kaltoinkohtelun perustelut voitiin jaotella neljään moraalisen ajattelun tyyppiin: tuotannon etiikkaan, menestyksen etiikkaan,
ammattikuntaetiikkaan ja hoivaetiikkaan. Jokainen etiikan tyyppi edustaa erilaista arvomaailmaa ja lähestyy kaltoinkohtelun ongelmaa eri
näkökulmasta.
Tärkeimmät syyt kaltoinkohtelulle löytyivät tottelevaisuudesta ja kiireen aiheuttamasta kyynistymisestä. Moraalinen arviointi tapahtui
monipuolisesti. Potilaan rooliin osattiin yleensä asettua hyvin. Kaltoinkohtelua tarkasteltiin sekä yksilöllisestä että yhteiskunnallisesta
näkökulmasta. Moraalinen motivaatio edusti hoitajilla korkeita eettisiä arvoja. Elämä ja potilaan perusoikeudet ymmärrettiin absoluuttisiksi
arvoiksi, joista ei voi joustaa. Haastateltavat osoittivat vahvaa moraalista luonnetta. Tutkimuksen mukaan hoitajat olivat valmiit puuttumaan
kaltoinkohteluun sitä havaitessaan. Pääasialliset puuttumisstategiat olivat asian keskusteleminen työyhteisössä, esimieheen yhteydenotto ja
omaisten kanssa neuvottelu.
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