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huomisen hyvästä hoidosta päätetään tänään
Suomen sairaanhoitajaliitto ry:n päämääränä on työskennel-
lä hyvän ja potilaslähtöisen hoitotyön puolesta. Sairaanhoita-
jat ovat korkeasti koulutettuja hoitotyön ammattilaisia, ja heil-
lä on hyvä käsitys siitä, mikä on potilaille parasta.

Sairaanhoitajan ammatti on yksi suomalaisten eniten ar-
vostamista ja ala houkuttelee edelleen. Myös sairaanhoitajat 
ovat itse ylpeitä ammatistaan ja tekemästään tärkeästä työs-
tä. Sosiaali- ja terveydenhuolto on selvä ykkönen, kun kansa-
laisilta kysytään, mihin yhteiskunnan varoja tulee käyttää. 

Suurin osa sairaanhoitajista työskentelee kuntien sosiaali- 
ja terveyspalveluissa. Tiukka taloudellinen tilanne näkyy alalla, 
mutta yleisesti ottaen työllisyystilanne on hyvä. Ennusteiden 
mukaan koulutetusta hoitohenkilöstöstä on tulevaisuudessa 
pulaa.  On kohtalonkysymys, miten sosiaali- ja terveydenhuol-
lon työpaikkojen vetovoimaa lisätään.

Me sairaanhoitajat olemme terveydenhuollon suurin am-
mattiryhmä. Haluamme tuoda ratkaisuja ja keinoja sosiaali- ja 
terveydenhuollon kehittämiseen ja uudistamiseen. Uskomme, 
että rohkeiden päätösten aika on nyt.

”Sairaanhoitajien   
  hyvinvointi näkyy koko  
  väestön hyvinvointina.”

Sairaanhoitajien  
puolesta,

Merja Merasto
puheenjohtaja
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Hyvä ja tasa- 
arvoinen hoito

Laadukkaiden ja yhdenvertaisten 
palveluiden tuottaminen edellyttää 
hoitotyön tekijöiden korkealaatuis-
ta osaamista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon koulu-
tettuun työvoimaan tulee panostaa.

tav o i t t e e t

Sairaanhoitajakoulutus vastaa tulevaisuuden tarpeita

Kestävä ja turvallinen henkilöstörakenne

Uusi asiakaslähtöinen työnjako ja palvelut

Toimivaltainen hoitotyön johto

Vahva hoitotieteen asema

Hoitotyön asiantuntemusta hyödyntävä sote-uudistus

Vetovoimaiset  
työpaikat

Suomessa koulutetun hoitohenkilöstön 
henkilöstövaje on kasvanut viime vuosina ja 
pulan ennustetaan vaikeutuvan tulevaisuu-
dessa. Työvoimapulaa edistää sairaanhoi-
tajien tyytymättömyys työoloihin. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikkojen 
vetovoiman lisääminen on välttämätöntä.

Työn arvostus  
puheista käytäntöön

Sairaanhoitajan työ on itsenäistä, vastuullista 
ja se perustuu hoitotieteeseen. Sairaanhoita-
jat kohtaavat potilaita 24/7 ja vastaavat poti-
laiden ja asiakkaiden kokonaisvaltaisesta hoi-
totyöstä.

Sairaanhoitajan työ on yksi arvostetuimmista 
ammateista Suomessa. Sen tulee näkyä myös 
päätöksenteossa, asenteissa sekä palkoissa.
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Sairaanhoitajan tutkinto pohjautuu EU:n asettamiin direktii-
veihin ja on vaatimuksiltaan samanlainen eri EU-maissa. Sai-
raanhoitajan ammatti on aidosti kansainvälinen.

Koulutus ja henkilöstön osaaminen ovat avainasemassa, kun 
tulevaisuudessa tuotetaan ja kehitetään laadukkaita sosiaali- 
ja terveydenhuollon palveluita. 

Kansalaisten tasa-arvoisen hoidon näkökulmasta on tärkeää, 
että sairaanhoitajakoulutus on yhtenäistä ja korkeatasoista.

Terveysalalla myös jatkuva systemaattinen täydennyskoulu-
tus on välttämätöntä. Laissa on määritelty, että työnantajan 
tulee mahdollistaa täydennyskoulutukseen osallistuminen. 
Laki velvoittaa myös sairaanhoitajan itsensä huolehtimaan 
ammattitaitonsa ajan tasalla pysymisestä.

Sairaanhoitajatutkinto Suomessa

•	 Ammattikorkeakoulututkinto

•	 3,5	vuotta,	laajuus	210	opintopistettä

•	 Pohjautuu	EU:n	asettamiin	direktiiveihin	ja	vähimmäis- 
vaatimuksiltaan samanlainen eri EU-maissa.

•	 Koulutusta	22	ammattikorkeakoulussa	ympäri	maan

•	 Vuonna	2013	tutkinnon	suoritti	3927	henkilöä

”Sairaanhoitajakunnan  
  osaamisen kasvu näkyy  
  väestön terveyshyötynä.”

Sairaanhoitajakoulutus vastaa tulevaisuuden tarpeita1

k e i n ot

•	 Kliiniseen	harjoitteluun	luodaan	
yhtenäiset käytännöt ja osaaminen 
varmistetaan valtakunnallisella 
päättökokeella.

•	 Ei	tutkintoon	johtava	terveysalan	
koulutusten hallinnointi siirretään 
STM:n vastuualueelle.

•	 Sairaanhoitajien	lisä-	ja	täydennys- 
koulutuksen rahoitus turvataan.
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Talouden ollessa tiukalla, työnantajilla on houkutus säästää 
osaavasta henkilöstöstä. Tämä on lyhytnäköistä päätöksen-
tekoa. 

Sosiaali- ja terveysalan kelpoisuusvaatimuksia ei tule alentaa, 
vaan koulutettuun työvoimaan tulee päinvastoin panostaa. 
Osaavan henkilökunnan vaikutukset näkyvät nopeasti poti-
lasturvallisuudessa, työhyvinvoinnissa ja myöhemmin myös 
terveydenhuollon kustannusten säästöinä.

Säästöt osaavasta hoitohenkilökunnasta ovat riski niin yk-
sittäiselle potilaalle kuin koko sosiaali- ja terveydenhuollolle. 
Päätökset	sairaanhoitajien	määrästä	ja	yksiköiden	osaami-
sen tasosta tulisi perustua tutkimusnäyttöön.

Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että sairaanhoitajami-
toituksella on merkitystä hoitotuloksiin ja potilasturvallisuu-
teen. Mitoituksella on voitu osoittaa olevan yhteys potilaiden 
sairaalassaoloaikaan, komplikaatioiden määrään, selviytymi-
sennusteeseen ja jopa kuolleisuuslukuihin. 

Yhden rekisteröidyn sairaanhoitajan lisäys per potilaspäivä 
on todettu vähentävän kirurgisten potilaiden kuolleisuuden 
todennäköisyyttä jopa 16 prosenttia.

”kuka tahansa voi  
  olla potilas, meille  
  yksikään potilas ei  
  ole kuka tahansa.”

Kestävä ja turvallinen henkilöstörakenne2

k e i n ot

•	 Työnantajat	pitävät	kiinni	koulutetusta	
työvoimasta ja osaamisvaatimuksista.

•	 Koulutettuihin	sairaanhoitajiin	
panostetaan, sillä vaikutukset näkyvät 
nopeasti potilasturvallisuudessa, 
työhyvinvoinnissa ja terveydenhuollon 
kustannusten säästöinä ja parempina 
hoitotuloksina.
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Suomi ei paini yksin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden 
laatu- ja saatavuusongelmien kanssa.  Maailmalla kehitetään 
ja kokeillaan parhaillaan uusia moniammatillisia toiminta-
muotoja, joissa asiantuntijasairaanhoitajat ottavat laajempaa 
vastuuta potilaiden hoidosta. Kokemukset sekä kotimaisis-
ta että kansainvälisistä kokeiluista ovat hyviä. Hoidon laatu ja 
potilastyytyväisyys paranevat.

Sairaanhoitajien laajennetuilla tehtäväkuvilla voidaan paran-
taa potilaiden hoitoon pääsyä, hoidon kustannustehokkuutta 
sekä	helpottaa	sairaanhoitaja-	ja	lääkärivajetta.	Asiantuntija-
tehtävät tarjoavat sairaanhoitajille myös kliinisiä urakehitys-
polkuja ja siten lisäävät hoitotyön vetovoimaisuutta. 

Suomessa esimerkkejä laajennetuista sairaanhoitajien tehtä-
väkuvista ovat mm. asiakasvastaavat ja rajatun lääkkeenmää-
räämisoikeuden saaneet sairaanhoitajat. He työskentelevät 
pääsääntöisesti terveyskeskuksissa.

”tutkimusten mukaan  
  jopa 15 – 20 prosenttia  
  lääkärille menevistä  
  potilaista voidaan  
  ohjata sairaanhoitajan  
  vastaanotolle.”

Uusi asiakaslähtöinen työnjako ja palvelut3

k e i n ot

•	 Lisätään	rohkeasti	asiantuntija- 
sairaanhoitajien määrää, jotta  
hoitoon pääsy ja kustannus- 
tehokkuus paranevat.

•	 Soten	järjestämispäätöksissä	ja	
tuotantovastuualueiden toiminta- 
suunnitelmissa hyödynnetään ja 
levitetään uusia hyviä käytäntöjä ja 
toimintamalleja.

•	 Asiantuntijatehtävistä	maksetaan	
vaativuuden mukaista  palkkaa.
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Hoitotyön johtamisella on merkittävä rooli sosiaali- ja tervey- 
denhuollon palveluiden kehittämisessä ja toteuttamisessa.  
Hoitotyön johtamisen tehtävänä on luoda edellytykset hyväl-
le ja vaikuttavalle hoitotyölle.  

Hoitotyön johtajat vastaavat hoitotyön laadusta ja tulokselli-
suudesta. Hyvällä hoitotyön johtamisella mahdollistetaan hoi-
totyön henkilöstövoimavarojen oikea allokointi, huolehditaan 
henkilöstön työhyvinvoinnista ja osaamisen kehittämisestä. 

Tuloksellinen johtaminen onnistuu vain, kun organisaatiossa 
on ylimmältä tasolta lähtien toimivaltainen hoitotyön johto ja 
heillä riittävät resurssit tehtävän hoitamiseen. 

Ilman hoitotyön tuntemusta vaarannetaan myös hoitotyön 
osaamisen kehittäminen, jolla on luodaan uusia asiakaslähtöi-
siä toimintamalleja sekä levitetään hoitotyön yhtenäisiä käy-
täntöjä. 

”hoitotyön johtajat  
  varmistavat asiakas- 
  lähtöiset, vaikuttavat,  
  turvalliset ja kustannus- 
  tehokkaat palvelut.”

Toimivaltainen hoitotyön johto4

k e i n ot

•	 Sosiaali-	ja	palvelurakenneuudistuksen	
toimeenpanoa ohjataan moni- 
ammatillisesta näkökulmasta.

•	 Varmistetaan,	että	järjestämis- 
vastuussa olevilla sote-alueilla 
ja tuottamisvastuussa olevien 
organisaatioiden kaikilla tasoilla on 
toimivaltainen hoitotyön johtaja.
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Tutkimus- ja kehittämistoiminta on keskeisessä roolissa eri-
koissairaanhoidon, perusterveyden- ja sosiaalihuollon kehit-
tämisessä ja palveluiden vaikuttavuuden arvioinnissa.  

Hoitotyötä ja menetelmiä tulee kehittää parhaaseen mah-
dolliseen tutkimusnäyttöön perustuen. Tämä takaa, että po-
tilaalla on tasavertaiset mahdollisuudet saada hyvää hoitoa 
asuinpaikasta riippumatta.

Samalla tulee varmistaa, että opiskelijoilla on yhtäläiset mah-
dollisuudet opiskella terveystieteitä kaikilla sote-alueilla. Tällä 
hetkellä HYKS:n Erva-alue on maamme ainoa alue, jonka yli-
opistossa ei ole terveystieteen koulutusohjelmaa.

”hoitotiede tuottaa  
  luotettavaa tietoa  
  sosiaali- ja terveyden- 
  huollon palveluiden    
  ja hyvän hoidon  
  kehittämiseen.”

Vahva hoitotieteen asema5

k e i n ot

•	 Kaikilla	sote-alueilla	tulee	olla	
yhtäläiset mahdollisuudet kehittää 
hoitotyötä ja työntekijöillä opiskella 
hoitotiedettä.

•	 Helsingin	yliopistossa	käynnistetään	
terveystieteiden koulutusohjelma 
mahdollisimman pikaisesti.

•	 Turvataan	tutkimusnäyttöä	tuottavan	
ja levittävän Hoitotyön tutkimussäätiön 
toiminta ja rahoitus. 
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Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus antaa Suomelle erin-
omaisen mahdollisuuden lähteä aidosti rakentamaan tehok-
kaita ja asiakaslähtöisiä palveluita. 

Uudistuksessa tulee hyödyntää hoitotyön asiantuntemusta 
ja ottaa terveydenhuollon käytännön osaajat mukaan kehittä-
mistyöhön. Hoitajat tuntevat potilaan arjen ja heillä on näke-
mystä nykyisten palveluketjujen ja prosessien toimivuudesta. 

”Sairaanhoitajat tuntevat   
  potilaan arjen sekä  
  sosiaali- ja terveyden- 
  huollon palvelut asiakkaan   
  näkökulmasta.”

Hoitotyön asiantuntemusta hyödyntävä sote-uudistus
r at k a i S u
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k e i n ot

•	 Sairaanhoitajat	ovat	terveydenhuollon	
suurimpana ammattiryhmänä 
edustettuina terveyden- ja 
sosiaalihuollon uudistamistyössä.
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Ohjaustehtävä, 
sairaanhoitajan  
vastaanotto,  
vastuuhoitaja

Hoidon kiireellisyyden 
arvio, kotiutustehtävä, 
sh-vastaanotto, 
hoitotyön kliinisen 
asiantuntijan tehtävät

Tulevaisuuden palvelut kansalaisen näkökulmasta
tukiverkkoina lakisääteinen järjestämisvastuu, järjestelmällinen toteutumisen ja laadun seuranta ja valvonta.

Kansallisesti keskitetyt palvelut

viidessä yliopistollisessa keskuksessa: erityistason hoito ja kirurgia, 
riskiraskaudet, syöpäkeskus, hengityslaitepotilaat jne.

Alueellisesti keskitetyt palvelut

harvemmin käytettyjä: päivystykset, poliklinikat, 
päiväkirurgia, perheneuvolat jne.

Lähellä tarjottavat 
palvelut

matalan kynnyksen 
palvelupisteet, neuvolat, 
perhekeskukset, hoitajan 
ja lääkärin vastaanotto, 
sosiaalityö jne. 

Kotiin tarjottavat palvelut

tukevat toimintakykyä 
ja arjessa selviytymistä: 
kotihoito, perhetyö, 
ensihoito, kotikuntoutus jne.

Liikkuvat, etsivät ja 
hakevat palvelut

terveystarkastukset, 
rokotukset, laboratorio- 
kokeet, hammashoitola,  
sairaanhoitajan tai sosiaali-
työntekijän vastaanotto, 
kriisipalvelut jne.

Sähköiset palvelut 24 h

parantavat palvelujen 
alueellista saatavuutta: 
palvelutiedot, neuvonta, 
omahoito, ajanvaraus, 
etäkonsultaatio jne.

Sairaanhoitajan  
liikkuva vastaanotto:  
hakeva ja etsivä työ

Hoitotyön ja hoitotieteen 
kliinisen asiantuntijan 
tehtävät 

Sähköinen neuvonta ja  
seuranta, asiantuntija-
sairaanhoitajan 
konsultaatio

Sairaanhoitajan 
kotikäynti:  
hakeva ja etsivä työ

Sairaanhoitajaliiton tavoitteet Suomen hallitusohjelmaan vuosille 2015–201910
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Sairaanhoitajan ammattia voi harjoittaa vain sairaanhoitajan 
tutkinnon	suorittanut	ja	Valviran	rekisteröimä	henkilö.

Sairaanhoitajat tänään
Ammatinharjoittamis- 
oikeutta säätelee laki. 

työikäisiä  
sairaanhoitajan,  
terveydenhoitajan  
tai kätilön tutkinnon 
suorittaneita oli: 81 500

4  

kuntien palveluksesta 
eläkkeelle siirtyy vuosina 
2010–2030 puolet  
(49,7 %),  
mikä tarkoittaa  
henkilömääränä:  20 547

Työllisiä  94,7 % ja työttöminä  1,3 % 

vuonna 2012  
ulkomailla  
työskenteli 3 580  
suomalaista  
sairaanhoitajaa. 
lÄhDe: thl

vuonna 2010  
Suomessa  
työskenteli 1 190  
syntyperältään  
muita kuin  
suomalaisia  
sairaanhoitajia.
lÄhDe: thl

10,3 sairaanhoitajaa tuhatta asukasta kohden

naisia  
94 %

keski-ikä  
41,5 vuotta

sairaanhoitajaa 
yhtä lääkäriä 
kohden

lÄhDe: thl

lÄhDe: oeCD

lÄhDe: keva

Sairaanhoitajan 
tehtäväkohtainen  
palkka on 
2 402 euroa.
lÄhDe: tehY

lÄhDe: tilaStokeSkuS lÄhDe: thl lÄhDe: oeCD
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hyvän potilaslähtöisen  
hoitotyön puolesta
Tehtävämme on kehittää hoitotyötä, antaa ammatillista tukea ja 
edistää sairaanhoitajien asemaa asiantuntijoina. Teemme sairaan-
hoitajan työn arvoa näkyväksi. Meihin kuuluu lähes 50 000 hoitotyön 
ammattilaista. Joukossamme on sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, 
kätilöitä	ja	ensihoitajia	(AMK)	sekä	näihin	ammatteihin	opiskelevaa.

”teemme työtä jokaisen  
  sairaanhoitajan hyväksi.”

Suomen sairaanhoitajaliitto ry  – vuodesta 1925
    sairaanhoitajat.fi
    facebook.com/sairaanhoitajaliitto
    twitter.com/sairaanhoitajat
    facebook.com/sairaanhoitajaliitto
    sairaanhoitajat.fi
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