
Sairaanhoitajien eettiset ohjeet 

Sairaanhoitajai on hoitotyön asiantuntija, jonka työn päämääränä on terveyden edistäminen ja 

ylläpitäminen, sairauksien ehkäiseminen ja hoito sekä kärsimyksen lievittäminen.  

Eettiset ohjeet kuvaavat sairaanhoitajien työn eettiset arvot ja periaatteet sairaanhoitajille, alaa 

opiskeleville, muille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä potilailleii ja yhteiskunnalle. 

Niiden perusteella sairaanhoitaja edistää potilaiden hyvää hoitoa sekä välttää potilaalle aiheutuvaa 

haittaa. 

Hyvän hoidon asiantuntija 

Sairaanhoitaja kunnioittaa ihmisarvoa elämän kaikissa vaiheissa ja kohtaa jokaisen potilaan 

arvokkaana yksilönä. Sairaanhoitaja kunnioittaa potilaan itsemääräämisoikeutta sekä tukee ja 

kannustaa potilasta osallisuuteen hoidossaan ja sitä koskevassa päätöksenteossa.  

Sairaanhoitaja kohtelee potilaita oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti. Sairaanhoitaja hoitaa 

jokaista potilasta samanarvoisesti, huomioiden kunkin yksilöllisen elämäntilanteen ja hoidon 

tarpeen. 

Asiantunteva yhteistyökumppani 

Sairaanhoitaja toimii potilaan sekä hänen läheistensä kanssa yhteistyössä potilaan parhaaksi. 

Sairaanhoitaja kunnioittaa potilaan yksityisyyttä, noudattaa vaitiolovelvollisuutta ja varmistaa 

osaltaan, että potilaan hoitoon ja hyvinvointiin liittyvä luottamuksellinen tiedonkulku muiden 

hoitoon osallistuvien ammattilaisten kanssa toteutuu.  

Sairaanhoitaja työskentelee kollegiaalisesti, arvostaa omaa ja muiden sairaanhoitajien 

asiantuntemusta ja tukee ammattiryhmänsä jäseniä ammatillisessa kehittymisessä ja 

päätöksenteossa. 

Sairaanhoitaja työskentelee yhteistyössä muiden ammattilaisten ja hoitoon osallistuvien kanssa, 

kunnioittaa heidän osaamistaan sekä edistää vastavuoroista moniammatillisuutta, jonka yhteisenä 

päämääränä on potilaan hyvän hoidon toteutuminen.  

Sairaanhoitaja on vastuussa omasta työstään potilaille ja heidän läheisilleen sekä työnantajalleen ja 

yhteiskunnalle. Sairaanhoitajalla on oikeus yksityisyyteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus tulla 

kohdelluksi arvostavasti ammattiuransa kaikissa vaiheissa. 

Hoitotyön vaikuttaja 

Sairaanhoitaja vastaa hoitotyön asiantuntijana siitä, että hoitotyötä kehitetään ja arvioidaan 

näyttöön perustuvasti. Sairaanhoitajalla on oikeus ja velvollisuus osaamisensa ylläpitämiseen ja 

kehittämiseen sekä oikeus työolosuhteisiin, joissa ammatillinen kehittyminen ja hoitotyön 

kehittäminen ovat mahdollisia.  

Sairaanhoitaja edistää työilmapiiriä, jossa hoitotyön eettisyys toteutuu, ja puuttuu epäeettiseen 

toimitaan sen havaitessaan.  



Sairaanhoitaja osallistuu hoitotyön kehittämiseen ja sitä koskevaan päätöksentekoon erilaisissa 

paikallisissa, alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä tehtävissään. Kaikissa tehtävissään 

sairaanhoitaja edistää yksilöllistä, yhteiskunnallista ja globaalia terveyttä sekä hyvinvointia. 

 
i Sairaanhoitajalla tarkoitetaan sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön ja AMK-ensihoitajan tutkinnon 
suorittaneita. 
ii Potilaalla viitataan laajassa merkityksessä sosiaali- ja terveydenhuollon potilaisiin ja asiakkaisiin.  


