Sairaanhoitajaliiton ja Hoitotyön tutkimussäätiön lausunto hallituksen esitykseen soteuudistuksen liittyvän lainsäädännön muuttamisesta
Kohtaan muut 5) Muut esitysluonnoksessa ehdotetut muutokset
Sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta
hyvinvointialueella
Sairaanhoitajaliitto ja Hoitotyön tutkimussäätiö (Hotus) antavat kannanottonsa koskien sosiaali- ja
terveydenhuollon koulutus, tutkimus- ja innovaatiotoimintaa sekä sitä koskevaa yhteistyötä ja
rahoitusta tulevilla hyvinvointialueilla. Sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus-, tutkimus-,
kehittämis- ja innovaatiotoiminnan integroinnissa hyvinvointialueen ja yhteistoiminta-alueen
tasoilla on huomioitava myös hoitotieteellisen tutkimuksen tasavertaisuus ja tasavertainen
rahoittaminen muiden tieteen alojen rahoituksen kanssa.
Hoitotyön tutkimussäätiö tuottaa ja levittää tutkimusnäyttöä ja tukee näytön käyttöönottoa
sosiaali- ja terveydenhuollossa tulevien hyvinvointialueiden käyttöön. Myös tutkimusnäytön
käytäntöön vienti tarvitsee rahoitusta. Hoitotyön tutkimussäätiön rahoitus tulee jatkossakin olla
kansallisella tasolla, jotta sen toiminta hyödyttää kaikkia kansalaisia ja sote-ammattilaisia tasaarvoisesti kaikilla hyvinvointialueilla. Lisäksi rahoituksen tulee olla yhtä suuri Käypä hoidon kanssa.
Nykyisin hoitotyön näyttöön perustuvaa toimintaa edistävä Hoitotyön tutkimussäätiö saa valtion
rahoituksessa vain osan siitä, mitä lääketiedettä edustava Käypä hoito saa. Nämä kummatkin,
tulevien hyvinvointialueiden kumppaniorganisaatiot tuottavat sosiaali- ja terveydenhuoltoon
näyttöön perustuvaa tutkittua tietoa ja suosituksia. Tarve hoitotyön tutkimuksen rahoitukselle on
huutava, sillä kysyntä hoitotyön näyttöön perustuviin hoitosuosituksiin ja näyttövinkkeihin on
suuri, eikä tällä hetkellä tarpeeseen pystytä edes vastaamaan.
Hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksessa säädetään hyvinvointialueen yhteistyösopimuksesta.
36§:n pykälän 3 momentin 7 kohdan mukaan yhteistyösopimuksessa on sovittava työnjaosta,
yhteistyöstä ja yhteensovittamisesta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan
toteuttamisessa sekä yliopistollista sairaalaa ylläpitävän hyvinvointialueen koordinaatio-, ohjausja neuvontatehtävistä näissä toiminnoissa. Kuten perusteluissa sanotaan, yhteisellä strategialla on
mahdollisuus tehdä läpinäkyväksi ja systemaattisesti toteutettavaksi hyvinvointialueiden sisäisen
organisaation sekä kumppaniorganisaatioiden toisiaan tukeva toiminta näissä tehtävissä.
Yhteisellä strategialla voidaan sopia myös yhteisistä hankekokonaisuuksista ja niiden
rahoituksesta. Hyvinvointialueilla on myös erityisiä hoitotyön tutkimus- ja kehittämistarpeita,
joihin tarvitaan rahoitusta, joka tulee turvata yhteisesti sovitulla rahoituksella tasavertaisesti eri
tieteen alojen kesken.
Hoitotyön tutkimussäätiö on kumppaniorganisaatio, joka tukee hyvinvointialueiden näyttöön
perustuvaa toimintaa, mutta tarvitsee taloudellista tukea voidakseen toimia. Hoitotyön
tutkimussäätiön rooli ja hoitotieteellisen tutkimuksen rahoitus tulee huomioida strategiassa
tasavertaisena lääketieteen ja sosiaalihuollon tutkimusrahoituksen kanssa.
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