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Ammatillisen hoitamisen perusteet
Hoitaminen on arkipäiväinen käsite, jota käytetään monissa eri yhteyksissä. Ihmiset hoitavat
asioitaan, lemmikkieläimiään ja lapsiaan. Hoitotyössä sillä viitataan sairaan ihmisen tai sairauden
hoitamiseen (nursing), hoivaan ja huolenpitoon (caring) tai parantamiseen (curing).
Monimerkityksellisestä ominaisuudestaan huolimatta se on jäänyt hoitotieteellisessä tutkimuksessa
vähälle huomiolle (esim. Watson 1988; Tarlier 2004 ). Puutun tähän epäkohtaan väitöskirjassani ja
tarkastelen hoitamisen olemusta fenomenologis-hermeneuttisesta näkökulmasta. Heideggerin
olemisen mielen filosofia soveltui hyvin tämän inhimillisen ilmiön tarkastelemiseen. Hänen sekä
muiden fenomenologian ja hermeneutiikan auktoriteettien näkemykset olemisen tavan
tulkitsemisesta olivat keskeisesti esillä luodessani tutkimukseni filosofista polkua. Vaikka
tutkimuksen perusasetelma oli filosofinen, käytin apuna historiallista aineistoa hahmottaessani
hoitamisen käsitteen alustavia merkityksiä ja muodostaessani sen olemusta etsiviä relevantteja
kysymyksiä.
Ennen kuin on mahdollisuus ymmärtää hoitamisen olemusta, sen moraalista, autonomista tai
universaalia luonnetta, täytyy avata sen olemisen edellytykseen liittyviä tiettyjä perusehtoja.
Kuvaan tässä artikkelissa niistä ihmisen eksistentiaalista kriisiä, hoitamisen eettistä luonnetta ja
tiedon merkitystä.
Haho Annu (2007)
The Basis of Professional Caring
”Taking care of” is an everyday concept, which is used in several different contexts. People take
care of their affairs, pets, and children. In nursing work, it refers to nursing sick people or diseases,
caring for people, and curing.
Despite its ambiguity, caring has received little attention in nursing research (e.g. Watson 1988;
Tartlier 2004). My thesis addresses this deficit by investigating the essence of caring from a
phenomenological-hermeneutical point of view. Heidegger’s philosophy of the mind of being lent
itself well to the investigation of this human phenomenon. The views of Heidegger and other
authorities in phenomenology and hermeneutics on the interpretation of the way of being were
central to the process of creating a philosophical framework for my research. Although the basic
approach was philosophical, I also used historical material to conceptualise caring and to form
relevant questions in search for its essence.
Before it is possible to understand the essence of caring, its moral, autonomic or universal nature,
it is necessary to define certain prerequisites for its existence, such as the existential crisis of man,
the ethical nature of caring and the meaning of knowledge, which I describe in this article.
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