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1 JOHDANTO 

 

 

Lähihoitaja työskentelee ihmisen lähellä, auttaa ja tukee häntä jokapäiväisissä toiminnoissa ja 

hyvän elämän edellytyksissä. Hoitotyössä tarvitaan vahvaa ammatti-identiteettiä, oman persoo-

nan käyttämistä sekä eettistä harkintaa ja päätöksentekoa. Lähihoitajan eettiset ohjeet uudistet-

tiin vastaamaan koulutuksen ja työelämän muutoksiin. Näiden eettisten ohjeiden tarkoituksena 

on tuoda esiin lähihoitotyön erityispiirteet ja olla apuna jokaisen lähihoidon ammattilaisen eetti-

sessä pohdinnassa. Teksti on koostettu lähdeluettelossa mainittuja lähteitä hyödyntäen siten, 

että tekstiviitteitä ei ole merkitty tekstiin.rityisesti tilanteissa, j 

 

 

2 SOSIAALI- JA TERVEYSALA 

 

 

Sosiaali- ja terveysalan työn taustalla ovat yhteisesti hyväksytyt arvot. Arvoihin perustuvat sää-

dökset ja ammattieettiset periaatteet ohjaavat ammattilaisten toimintaa. Työntekijäneettisyys il-

menee ajattelussa ja toiminnassa. Ajattelun tasolla eettisyys näkyy omien ja yhteisesti hyväksyt-

tyjen arvojen ja periaatteiden tuntemisena sekä kykynä tarkastella omaa toimintaa asiakkaan ja 

potilaan oikeuksien sekä oikean ja väärän näkökulmasta. Toiminnan tasolla eettisyys konkreti-

soituu tekoina; työntekijän tahtona ja uskalluksena tehdä hyvää ja sitoutua eettisiin arvoihin ja 

periaatteisiin. 

 

Sosiaali- ja terveyspalvelut on luotu turvaamaan kansalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Kunnat, 

järjestöt ja yksityiset yritykset tuottavat erilaisia palveluja potilaille ja asiakkaille sairaaloissa, lai-

toksissa, asumispalveluyksiköissä, kodeissa ja avohuollon erilaisissa palveluyksiköissä. 

 

Työ on potilaan ja asiakkaan fyysisiin, psyykkisiin, sosiaalisiin sekä henkisiin ja hengellisiin tar-

peisiin perustuvaa tukemista, ohjausta, hoitoa, huolenpitoa sekä terveyden ja kuntoutumisen 

edistämistä. Palvelujen avulla huolehditaan heikommassa asemassa olevien ihmisten oikeuk-

sien toteutumisesta ja hyvinvoinnin mahdollisimman tasapuolisesta jakautumisesta asiakkaiden 

ja asiakasryhmien välillä. Tavoitteena on hyvän elämän ja oikeudenmukaisuuden edistäminen 

yhteiskunnassa. 
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Lähihoitajan työ perustuu erilaisiin lakeihin ja säädöksiin, joita tulee noudattaa. Työntekijän tulee 

ottaa huomioon ja kunnioittaa yksilöiden, perheiden, ryhmien ja yhteisöjen yksilöllisyyttä sekä 

yhteiskunnan etnistä ja kulttuurista moninaisuutta. Työntekijän velvollisuus on kohdella potilaita 

ja asiakkaita tasa-arvoisesti riippumatta asiakkaan iästä, kulttuurista, sukupuolesta, siviilisää-

dystä, kyvyistä, yhteiskunnallisesta tai taloudellisesta asemasta, poliittisista mielipiteistä, ihonvä-

ristä, rodusta tai muista fyysisistä ominaisuuksista, sukupuolisesta suuntautumisesta, uskon-

nosta tai vakaumuksesta. Sosiaali- ja terveysalan työ on luottamuksellista, koska potilaat ja asi-

akkaat paljastavat omaa yksityisyyttään, omaisiaan ja läheisiään sekä työtään koskevia henkilö-

kohtaisia asioita. Työntekijöitä sitovat lain edellyttämä salassapitovelvollisuus ja tietosuojasää-

dökset. Työntekijät edustavat monenlaisia ammattipätevyyksiä ja kulttuuritaustoja. Työ on luon-

teeltaan itsenäistä, moniammatillista ja verkostoitunutta. Työpaikoilla ohjataan opiskelijoita alan 

ammatteihin ja arvioidaan heidän ammatillista osaamistaan. Työpaikkojen ja oppilaitosten työn-

tekijöiltä sekä opiskelijoilta edellytetään sitoutumista yhteisiin ammattieettisiin periaatteisiin. 

 

Lähihoitajilta vaaditaan hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toimia erilaisten 

ihmisten kanssa. Alan ammattilainen osaa toimia rakentavasti omaa ja toisten työtä arvostaen. 

Työ edellyttää oman ammattitaidon ylläpitämistä, uudistamista ja sitoutumista yhteisiin tavoittei-

siin ja arvoihin sekä työn tekemisen tapoihin. Potilas- ja asiakassuhteen luottamuksellisuus ko-

rostuu, sillä työntekijä kuulee ja näkee työssään paljon asiakassuhteisiin, työyhteisöön ja liike-

salaisuuksiin liittyvää salassa pidettävää tietoa. 

 

 

3 LÄHIHOITAJAN AMMATTI 

 

 

Lähihoitaja työskentele päivittäin henkisesti ja fyysisesti lähellä potilaana ja asiakkaana olevaa 

ihmistä. Lähihoitaja tukee, ohjaa, auttaa ja hoitaa kaikenikäisiä, kulttuuritaustaltaan ja elämänti-

lanteeltaan erilaisia asiakkaita. Työ on ihmisen kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin tukemista, 

terveyden edistämistä, huolenpitoa ja hoivaa sekä sairauksien hoitamista. Lähihoitaja tekee 

työtä työryhmän jäsenenä ja itsenäisesti yhdessä asiakkaan, potilaan ja heidän läheistensä 

kanssa tai heidän puolestaan. 

 

Asiakaslähtöisyys on eettisen toiminnan perusta ihmisen kohtaamisessa. Kunnioittava kohtaa-

minen vaatii lähihoitajalta hienotunteisuutta ja kykyä kuunnella asiakkaita ja potilaita sekä hei-

dän omaisiaan ja läheisiään. Lähihoitaja tekee työssään päätöksiä, jotka vaikuttavat toisten ih-
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misten fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Päätökset koskevat osin pieniä ja huomaamatto-

mia valintoja potilaiden ja asiakkaiden puolesta tai heidän kanssaan, mutta niillä voi olla suuri 

merkitys yksilön elämässä. Siksi potilaalla ja asiakkaalla on oikeus tulla kuulluksi itseään koske-

vissa asioissa. Työntekijän tulee välttää potilaan ja asiakkaan yksityisyyden ja itsemääräämisoi-

keuden loukkaamista. 

 

Lähihoitajan työssä kohtamaat tilanteet ovat usein haastavia ja monimutkaisia, eikä niihin löydy 

aina yksiselitteisiä vastauksia. Eettisissä ristiriitatilanteissa korostuu ammatillinen ja vastuullinen 

toiminta. Työ vaatii jatkuvaa halua ja valmiutta tunnistaa, pohtia ja ratkaista työhön liittyviä eetti-

siä kysymyksiä. 

 

 

4 LÄHIHOITAJAN EETTISET PERIAATTEET 

 

 

4.1 Ihmisarvon kunnioittaminen 

 

 

Lähihoitajan työ perustuu ihmisarvon ja elämän kunnioittamiseen. Jokaisella ihmisellä tulee olla 

elämäntilanteesta riippumatta mahdollisuus kasvuun ja kehitykseen sekä oikeus hyvään ja ar-

vokkaaseen elämään. Lähihoitaja hoitaa työssään hyvin ja arvokkaasti jokaista ihmistä, puhutel-

len ja kohdellen häntä ainutkertaisena yksilönä. Hän kunnioittaa ja suojaa ihmisen yksityisyyttä 

ja omaisuutta huomioiden kunkin henkilökohtaiset elämänarvot ja elämäntyylit. Lähihoitaja pu-

huttelee potilasta ja asiakasta hänen 

toivomuksensa mukaisesti. 

 

 

4.2 Itsemääräämisoikeus 

 

 

Lähihoitaja kunnioittaa ihmisen itsemääräämisoikeutta ja edistää ihmisen oikeutta itsenäiseen, 

hyvään elämään ja itseään ja hoitoaan koskevaan päätöksentekoon. Lähihoitaja huolehtii 

omalta osaltaan siitä, että asiakasta ja potilasta hoidetaan yhteisymmärryksessä hänen kans-

saan. Hän ei tarpeettomasti rajoita asiakkaiden itsemääräämisoikeutta ilman sovittuja ja kirjalli-

sia hoitoon tai turvallisuuteen liittyviä perusteita. 
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4.3 Oikeudenmukaisuus 

 

 

Lähihoitaja hoitaa yhteiskunnan hänelle antamaa tehtävää ja on tietoinen asiakkaiden ja potilai-

den oikeuksista ja niihin liittyvistä keskeisistä säädöksistä. Hän edistää asiakkaiden ja potilaiden 

sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja hyvinvointia. Hän puolustaa heidän osallisuuttaan niin pit-

källe kuin se käytettävissä olevien voimavarojen mukaan on mahdollista. 

 

 

4.4 Tasa-arvo 

 

 

Lähihoitaja edistää omalta osaltaan tasa-arvon toteutumista työssään ja työyhteisössä. Hän 

kohtelee kaikkia asiakkaita ja potilaita sekä omaisia ja työtovereita tasa-arvoisesti heidän ase-

mastaan, elämäntilanteestaan, sukupuolestaan, iästään, uskonnostaan, kulttuuristaan, rodus-

taan, vakaumuksestaan tai mielipiteestään riippumatta. 

 

 

4.5 Vastuullisuus 

 

 

Lähihoitaja vastaa työryhmän jäsenenä omasta työstään ensisijaisesti asiakkaalle, potilaalle ja 

työnantajalle sekä huolehtii oman ammattitaitonsa ylläpitämisestä. Hän kantaa eettisen vastuun 

työhönsä liittyvistä päätöksistä. Hän vastaa omalta osaltaan asiakkaiden ja potilaiden sekä työ-

ympäristön turvallisuudesta. Lähihoitaja toimii luottamuksellisesti ja noudattaa salassapitovelvol-

lisuutta. 

 

 

4.6 Yhteisöllisyys 

 

 

Lähihoitaja toimii rakentavassa yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa asiakkaiden ja poti-

laiden hyväksi. Hän tuo esille näkemyksensä työn ja työyhteisön kehittämiseksi ja ottaa pu-

heeksi myös vaikeita asioita. Lähihoitaja huolehtii omasta työhyvinvoinnistaan ja edistää omalta 
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osaltaan työyhteisönsä hyvinvointia. Lähihoitaja osallistuu aktiivisesti oman alansa ja ammat-

tinsa kehittämiseen työyhteisössä ja yhteiskunnassa. Hän viestii työstään arvostavasti eri yh-

teyksissä. 

 

 

5 LÄHIHOITAJAN LUPAUS 

 

 

Lupaan lähihoitajana tehdä työtäni 

asiakkaan ihmisarvoa kunnioittaen ja hyvää elämää edistäen. 

Lupaan tukea ihmisen kasvua ja kehitystä, 

toimintakykyä ja omatoimisuutta 

sekä edistää terveyttä ja hoitaa sairaita. 

Lupaan pitää huolta apua tarvitsevista, 

ehkäistä syrjäytymistä, 

lievittää inhimillistä kärsimystä elämän alusta kuolemaan saakka. 

Lupaan noudattaa ammattieettisiä periaatteita ja 

salassapitovelvollisuutta, kehittää ammattitaitoani 

sekä edistää omaa ja työyhteisöni työhyvinvointia. 

Sitoudun työyhteisöni sekä sosiaali- ja terveysalan kehittämiseen. 

 

 

6 LOPPUYHTEENVETO 

 

 

Lähihoitaja tekee ihmisläheistä työtä. Eettiset arvot ovat silloin keskeisiä. Hänen työssään tarvi-

taan vahvaa ammatti-identiteettiä. Kun käyttää rohkeasti omaa persoonaansa, tuntuu työ mie-

lekkäältä, ja työssä jaksaa paremmin. Edellä esitettyjen eettisten arvojen sisäistäminen on läh-

tökohta lähihoitajan työssä menestymiselle. 
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