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Kansainvälinen sairaanhoitajaliitto (ICN):  

Vuoden 2025 maailmankongressi järjestetään Helsingissä 
    

Geneve, Sveitsi; Helsinki, Suomi; 22.6.2022 – Kansainvälinen sairaanhoitajaliitto 

(International Council of Nurses, ICN) ja Suomen Sairaanhoitajat järjestävät yhdessä vuoden 

2025 ICN:n hoitotyön maailmankongressin Helsingissä, Suomessa.   

Vuoden 2025 kongressi on ICN:n 30. maailmankongressi. Se järjestettiin viimeksi Suomessa 

tasan 100 vuotta aiemmin, vuonna 1925. 

Suomen Sairaanhoitajien puheenjohtaja, tohtori Nina Hahtela, sanoi: 

”Olemme erittäin ylpeitä, että saamme yhteistyössä järjestää tämän merkittävän kongressin 

ja kutsua kollegoita kaikkialta maailmasta muutamaksi päiväksi voimaantumaan oppimisen, 

jakamisen ja yhteisten kokemusten äärelle – luomaan pitkäaikaisia muistoja ja 

ystävyyssuhteita. Suomen Sairaanhoitajat arvostaa suuresti yhteistyötä ICN:n kanssa ja 

olemme innoissamme voidessamme esitellä suomalaisen hoitotyön ja vieraanvaraisuuden 

parhaita puolia. Toivotamme kaikki sairaanhoitajat lämpimästi tervetulleiksi kauniiseen 

Helsinkiin! Tervetuloa - welcome!” 

ICN:n puheenjohtaja, tohtori Pamela Cipriano, lisäsi: 

“ICN on innoissaan voidessaan palata Helsinkiin tasan 100 vuotta sen jälkeen, kun kongressi 

oli viimeksi Suomessa! Suomen Sairaanhoitajat on liittynyt ICN:n jäseneksi jo vuonna 1909 

ja on siten yksi vanhimpia jäsenjärjestöjämme. Odotamme kovasti läheistä yhteistyötä tohtori 

Hahtelan ja hänen tiiminsä kanssa järjestääksemme tämän tapahtuman ja kootaksemme 

maailman sairaanhoitajat yhteen.”  

ICN sai erinomaisia hakemuksia usealta maailman eri sairaanhoitajajärjestöltä vuoden 2025 

isäntäkaupungiksi. Huolellisen arviointiprosessin myötä ICN:n hallitus valitsi Helsingin 

vuoden 2025 maailmankongressin kohdekaupungiksi. 

Juuri nyt ICN työskentelee kovasti vuoden 2023 maailmankongressin järjestelyiden parissa. 

Se järjestetään 1.-5.7.2023 Montrealissa, Kanadassa, yhdessä Kanadan sairaanhoitajaliiton 

kanssa. Kongressin teema on Sairaanhoitajat yhdessä: voima globaaliksi terveydeksi. 

Maailmankongresseissa tuhannet sairaanhoitajat ympäri maailman kohtaavat ja 

verkostoituvat sekä jakavat uusinta tietoa hoitotyöhön ja terveyteen liittyvistä asioista. 

Huomautus toimittajille 

Kansainvälinen sairaanhoitajaliitto (International Council of Nurses, ICN) edustaa yli 130 kansallista 

sairaanhoitajaliittoa ja miljoonia sairaanhoitajia ympäri maailman. ICN on kansainvälisesti johtava 

hoitotyön järjestö, jota johtavat sairaanhoitajat. Se tekee työtä varmistaakseen kaikille laadukasta 

hoitoa ja globaalisti vakaata terveyspolitiikkaa. 

https://www.icn.ch/events/icn-congress-2023-montreal
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Lisätietoja: 

ICN: Gyorgy Madarasz, ICN Press Officer,  madarasz@icn.ch, +41 22 908 01 16 

www.icn.ch 
@ICNurses 

#ICNCongress 

Suomen Sairaanhoitajat: Eva Agge, viestintäpäällikkö, eva.agge@sairaanhoitajat.fi, +358 44 529 

0042 

www.sairaanhoitajat.fi  

www.nurses.fi 

@Sairaanhoitajat 
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