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K

äytännöllisen filosofian emeritusprofessori Timo Airaksinen kertoi
syntymäpäivähaastattelussaan
Helsingin Sanomissa, että häntä ”häiritsee, miten usein jää tajuamatta arvojen
ja faktojen ero, ja että ne sekoitetaan
keskenään. Virhe toistuu jatkuvasti.”
Esimerkkejä on helppo löytää. Ensimmäinen on ihan tuore: Kotikaupungissani
keskustellaan kaupungin omistaman
sinänsä hyväkuntoisen vanhan talon kohtalosta. Tällä hetkellä huvila on vuokrattu
paikallisten käsityöläisten yhdistykselle,
mutta kaupunki miettii sen myymistä
asunnoiksi. Nykykäytön puolustaja kirjoitti
paikallisessa sanomalehdessä, että ”täällä
ei ole enää varaa arvoille, Fredrika Wetterhoffin perinteille tai inhimillisyydelle.”
Toinen esimerkki muutaman vuoden
takaa. Suomalainen professori kirjoitti,
kuinka ”poliittisiin päätöksiin vaikuttavat
sekä arvot että faktat, ja arvot yleensä
voittavat.”
Ensimmäisessä esimerkissä kirjoittaja
mieltää arvoiksi vain sellaisia ”hyviä” arvoja, jotka ovat hänelle itselle tärkeitä. Epäselväksi jää, mitä ne muut perusteet ovat,
joita oletettu vastapuoli edustaa. Toisessa
esimerkissä kirjoittaja tuntuu olettavan,
että pelkästään faktojen perusteella olisi
mahdollista tehdä poliittisia päätöksiä. Ei
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tarvitse kuin kuvitella vasemmistolainen
tyy kaikesta avusta, vaikka mitä ilmeisimja oikeistolainen ekonomisti samojen
min on vaaraksi itselleen (kaatumiset) ja
faktojen äärelle, niin ymmärtää, että se ei
naapureilleen (tulipalo tms.). Vanhuksella
ole mahdollista.
ei (vielä) ole edunvalvojaa tai diagnoosia,
Lääketieteessä arvokeskustelua käyjonka perusteella hänet voitaisiin todeta
dään usein äärimmäisten kysymysten
vajaavaltaiseksi. Kenen arvojen perusteella
yhteydessä, ja tästä voi syntyä vaikutelma, tässä tehdään päätöksiä mahdollisista
että arkisessa lääkärintyössä tavallisten ja
toimenpiteistä?
vähemmän dramaattisten
Kolmannessa esimerkisasioiden yhteydessä arvot
sä hammaslääkäri toteaa
Kenen arvojen perusolisivat joko itsestään selviä
päivystyspotilaalla akuutin
teella tehdään päätöksiä
tai niistä ei tarvitsisi välittää.
ongelman lisäksi paljon
mahdollisista toimenpiteisTämä on kuitenkin harhaa,
hoidettavaa, joka olisi
tä?
mikä on helppo nähdä, kun
kiireellistä mutta ei päivystarkastelee sitä arkea hietysluontoista. Hoitoaikoja
man tarkemmin. Esimerkkien kautta asia
ei ole antaa kuin puolen vuoden päähän.
tulee näkyväksi.
Hammaslääkäri on puun ja kuoren välissä:
Ensimmäinen esimerkki on potilas, joka omat ja profession arvot sanovat, että
toivoo tai vaatii antibioottihoitoa, joka ei
potilasta tulisi hoitaa, mutta yhteiskunnan
ole lääkärin mielestä perusteltu. Lääkäri
arvovalinnat ovat ohjanneet resurssien
perustaa näkemyksensä tutkittuun tiejakoa niin, että tämä ei ole mahdollista.
toon, kenties Käypä hoito suositukseen.
Nämä esimerkit ovat arjen etiikkaa tai
Se ei kuitenkaan ole millään tavalla arvomikroetiikkaa, joka on läsnä terveydenvapaata, vaan monenlaiset arvovalinnat
huollon arjessa koko ajan, riippumatta
ovat prosessin aikana ohjanneet suosituk- siitä, tiedostammeko asian. Eikä tässä ole
sen tekoa. Muun muassa todennäköisyyk- mitään erikoista. Alfred Tauberin sasien tulkinnat ja mahdollisten hyötyjen ja
noin: ”Medicine is ethical—the rest then
haittojen punninta ovat tällaisia arvovafollows”.
lintoja.
Toinen esimerkki on vanhus, joka haluaa asua kotonaan ja jääräpäisesti kieltäy-
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