
Suomen Hallintoylihoitajat ry ja Suomen Sairaanhoitajat ry:  

Hoitotyön kehittämistä ja johtamista on ohjattava kansallisesti 

Hoitotyö on potilaita ja asiakkaita varten. Hoitotyön pito- ja vetovoima, potilas- ja asiakasturvallisuuden 

varmistaminen sekä yhdenvertaisten palveluiden tuottaminen asiakkaille ja potilaille edellyttävät 

professiojohtamista. Suomen hallintoylihoitajat ry ja Suomen Sairaanhoitajat ry vaativat, että hoitotyön 

johtaminen varmistetaan sote-palveluiden kaikilla eri tasoilla riittävillä toimivaltuuksilla.  

Kokonaisuuden kannalta on välttämätöntä, että myös sosiaali- ja terveysministeriössä on toimivaltainen 

hoitotyön ylin viranhaltija, jolla on mandaatti ja ohjausvalta seurata sekä ohjata hoitotyön laatua, 

resursseja, rakennetta ja johtamista valtakunnallisesti. 

Hallintoylihoitajat ry:n jäsenistössä on herännyt huoli siitä, että hyvinvointialueille on muodostumassa 

hyvin erilaisia rakenteita ja johtamisjärjestelmiä. Hoitotyön johtamisen puutteellinen rakenne ja hoitotyön 

johtajien toimivaltuuksien epäselvyydet muodostavat merkittävän riskin hoitotyön laadulle ja 

kehittymiselle, alan pito- ja vetovoimalle sekä hoitohenkilöstön osaamisen ylläpitämiselle ja kehittämiselle.  

Yhtenäisen rakenteen turvaamiseksi on välttämätöntä toimia nopeasti. Sen puuttuminen tulee muuten 

jatkossa haastamaan kansallisesti yhtenäisen tutkimuksen tekemisen, hoitotyön kehittämisen ja 

koulutuksen sekä alan innovaatiotoiminnan ja osaamistason ylläpitämisen.  Hoitotyön laadun 

vertaiskehittäminen ja valtakunnallinen verkostoyhteistyö tulevat niin ikään olemaan epävakaalla pohjalla, 

jos valtakunnan tason johtamisrakenne on epäyhtenäinen.  

Me allekirjoittaneet esitämme, että professiojohtamiseen luodaan kansallinen malli, joka tukee sosiaali- ja 

terveydenhuollon monialaista johtamista.  

Lisäksi esitämme, että sosiaali- ja terveysministeriöön perustetaan toimivaltainen hoitotyön ylimmän 

virkahenkilön virka. Hoitotyön ylimmällä virkahenkilöllä tulee olla mandaatti ja ohjausvalta sekä tarvittavat 

resurssit seurata ja ohjata hoitotyön laatua, resursseja, rakennetta ja johtamista valtakunnallisesti. 
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Hallintoylihoitajat ry:n jäseniä ovat hoitotyön johtajina toimivat henkilöt kuten hallintoylihoitajat, 

johtajaylihoitajat tai vastaavalla nimikkeellä toimivat. Yhdistyksen hallituksessa on edustus kaikilta 

yliopistosairaaloiden erityisvastuualueilta, jotka nyt muodostavat hyvinvointialueiden yhteistoiminta-alueet. 

Suomen Sairaanhoitajat ry on sairaanhoitajien ammatillinen yhteisö. Pidämme huolta siitä, että 

sairaanhoitajan ääni kuuluu ja ajamme heidän etujaan. 

 


