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Arvoisat aluevaltuutetut!     8.3.2022 

Hallintoylihoitajat ry:n ja hoitotieteen professorikunnan kannanotto koskien sosiaali- ja tervey-

denhuollon sekä pelastustoimen hoitotyön johtamisen järjestämistä hyvinvointialueiden perus-

tamisessa 

Tällä kannanotolla hallintoylihoitajat ry ja hoitotieteen professorikunta haluavat tuoda 

esille, että hoitotyö on oma osaamisalansa ja hoitotyön johtaminen on osa monialaista 

johtamista. Hoitotyön opetus-, koulutus- ja tutkimustoiminnan sekä hoitohenkilöstön 

osaamisen ja voimavarojen johtaminen, valvonta ja vastuutehtävien jakautuminen tulee 

tapahtua hoitotyön johtajien johdolla sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä sekä 

tuottamisessa. Hoitotyön johtajien tulee olla edustettuina hyvinvointialueiden strategisen 

johtamisen tasolla. 

Hallintoylihoitajat ry edustaa Suomen yliopistosairaaloiden erityisvastuualueella toimivia 

hoitotyön johtajia. Hoitotieteen professorikunta edustaa Suomen viittä yliopistoa. Sekä 

Hallintoylihoitajat ry, että hoitotieteen professorikunta näkevät uudistuksen ja sen tavoit-

teet tarpeellisena sosiaali- ja terveyspalvelujen integraation edistämiseksi palvelukokonai-

suuksissa erityisesti asiakkaiden ja henkilöstön näkökulmasta.  

Hoitotyön ja hoitohenkilöstön johtamisella sekä osaamisen ja voimavarojen oikealla koh-

dentamisella on merkittävä rooli, sillä hoitohenkilöstön määrä koko henkilöstöstä on pe-

rustasolla 60 % ja erikoissairaanhoidossa 55 %. Näkemyksemme mukaan hyvinvointialuei-

den ja yhteistyöalueiden sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuuksissa on hoitotyön joh-

don vastuulle oleellisesti kuuluvia tehtäviä tutkimuksen, opetuksen, hoitotyön näyttöön 

perustuvan toiminnan sekä kehittämisen ja johtamisen osalta organisaatioiden eri ta-

soilla.  

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ohjauksessa toteutettava toiminta edellyttää toi-

menpiteitä kaikissa palvelujärjestelmän kokonaisuuksissa, jotta terveydenhuoltolain aset-

tamat lakisääteiset velvoitteet ja vastuut toteutuvat myös hoitotyön osalta. Terveyden-

huoltolaissa on nostettu keskeisesti esille potilaan hoidon laatu ja potilasturvallisuus, 

näyttöön perustuva toiminta, perusterveydenhuollon vahvistaminen, eri toimijoiden väli-

nen yhteistyö sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Näiden lakisääteisten tehtä-

vien ja terveydenhuoltolain velvoitteiden toteuttaminen edellyttää toimintayksikön johta-

misessa hoitotyön asiantuntemusta. 

Laissa HE 241/2020 vp 2 luku, Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, 8§ sosi-

aali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuusta määrätään, että sosiaali- ja terveydenhuol-

lon johtamisessa on oltava monialaista asiantuntemusta, joka tukee laadukkaiden ja tur-

vallisten palvelujen kokonaisuutta, eri ammattiryhmien yhteistyötä sekä hoito- ja toimin-

takäytännön kehittämistä. Tämän tulee toteutua johtamisen kaikilla tasoilla. 
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Suomalainen hoitotyö sekä hoitotieteellinen tutkimus ja opetus ovat kansainvälisesti ar-

vostettuja ja hoitotyön johtajat, opettajat ja tutkijat ovat verkostoituneet kansainvälisesti 

alan organisaatioihin ja järjestöihin. Hallintoylihoitajat ry:n ja hoitotieteen professorikun-

nan näkemyksen mukaan myös jatkossa uusissa palvelurakenteissa hoitotyön johtamisen, 

opetuksen, tutkimuksen ja kehittämisen asema tulee varmistaa siten, että jatkossakin hy-

vinvointialueiden ja  yhteistyöalueiden johtamisen ja hallinnon eri tasoilla on edellytykset 

toimia kansainvälisissä, EU-tasoisissa ja kansallisissa yhteistyökokouksissa ja verkostoissa 

(esim. STM, OKM, THL, Kuntaliitto, ENDA, WERN, JBI), joissa kokoontuu sosiaali- ja tervey-

denhuollon organisaatioiden eri tasojen hoitotyön johtajat ja tutkijat.  

Tämä edellyttää edelleen yliopistojen professoreiden ja hoitotyön johtajien tiivistä yhteis-

työtä hoitotyön käytännön, opetuksen, tutkimuksen ja johtamisen korkean laadun ylläpi-

tämiseksi. Tiivis yhteistyö yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa liittyen sosiaali- ja 

terveysalan opiskelijoiden ohjattuun harjoitteluun ja oppimisympäristöihin edellyttää vah-

vaa substanssialan johtamisosaamista, alueellista osaamis- ja koulutustarpeen ennakointi-

kykyä sekä hoitohenkilöstön saatavuuden ja alan pito- ja vetovoimaisuuden vahvistamista 

niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin.  

Lainsäädännön mukaan hyvinvointialue vastaa alueellaan tehtäväalansa sosiaali- ja ter-

veydenhuollon koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta sosiaali- ja ter-

veydenhuollon valtakunnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi hyvinvointialue 

koordinoi ja ohjaa palvelutuotannossa tapahtuvaa integroitua kehittämistyötä. Hyvinvoin-

tialue osallistuu kansalliseen ja alueelliseen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen ja 

yhteistyöhön. Osaamis- ja työvoimatarpeen arviointia ja ammatillisen osaamisen kehittä-

mistä on tehtävä yhteistyössä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen am-

matillisten oppilaitosten kanssa sekä muiden koulutusviranomaisten, työvoimahallinnon 

ja maakunnan liittojen kanssa (HE 241/2020, Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämi-

sestä, 32§, 59 § ja 36§). 

Katsomme, että edellä mainittu yhteistyö näyttää vaarantuneen osassa nykyisissä sosiaali- 

ja terveydenhuollon organisaatioissa, joissa hoitotyön johto ei enää johda oman alansa 

opetusta, tutkimusta ja kehittämistyötä, eikä hoitotyön johtajia ole organisaation ylim-

mässä ja keskijohdossa. Myös hyvinvointialueiden valmistelussa (VATE) on ollut heikosti 

edustettuna hoitotyön johtajat ja asiantuntijat. Vaikuttavan, asiakaslähtöisen ja turvalli-

sen hoitotyön toiminnan varmistamiseksi sote-uudistuksen lainsäädännössä ja tulevissa 

palvelurakenteissa tulee varmistaa, että hoitotyöllä on oma toiminnallinen vastuualue 

kansainvälisten mallien mukaisesti.   

Eri palvelujärjestelmän osissa ja organisaatioissa hoitotyön johto tulee olla kaikilla organi-

saation tasoilla johtamassa ja vastaamassa osaltaan oman alan opetuksesta, tutkimuk-
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sesta, kehittämisestä ja hoitotyöstä sekä hoitohenkilöstön johtamisesta. Hoitotyön asian-

tunteva johtaminen on edellytys inhimilliselle, laadukkaille, vaikuttaville ja asiakaslähtöi-

sille palveluille sekä työn tuottavuuden kehittämiselle. 
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