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Hoitotyön johtamisen tehtävänä on luoda edellytykset poti-
las- ja asiakaskeskeiselle, vaikuttavalle, laadukkaalle ja kustan-
nustehokkaalle hoitotyölle. Tämä edellyttää hoitotyön sisällön 
tuntevia hoitotyön johtajia kaikissa uusissa sosiaali- ja terveys-
palveluista tuottamisvastuussa olevissa yksiköissä. Hoitotyön 
johtajia tarvitaan myös uusilla järjestämisvastuussa olevilla 
sote-alueilla viemään eteenpäin käytäntöjä, joilla varmistetaan 
hoidon yhdenvertainen saatavuus ja asiakaslähtöiset palvelu-
kokonaisuudet. Hoitotyön johtajat luovat edellytykset laaduk-
kaille palveluille ja tulokselliselle moniammatilliselle yhteistyölle. 

Hoitohenkilöstö on sosiaali- ja terveydenhuollon suurin hen-
kilöryhmä. Vuonna 2012 kunnallisessa sosiaali- ja terveyden-
huollossa työskenteli n. 130 000 hoitohenkilöstöön kuuluvaa. 
Sosiaali- ja terveydenhuollon perustasolla heitä on 60 % ja eri-
koissairaanhoidossa noin 55 % koko henkilöstöstä. Peruster-
veydenhuollon avokäynneistä 72 % tapahtuu muiden tervey-
denhuollon ammattihenkilöiden kuin lääkärien vastaanotoilla. 

Suomen sairaanhoitajaliitto ry, SuPer, Tehy, Suomen Tervey-
denhoitajaliitto ry, Terveystieteiden akateemiset johtajat ja 
asiantuntijat ry sekä Hallintoylihoitajat ry ovat huolestuneita 
hoitotyön johtamisen vajeesta ja hoitotyön johtajien virkojen 
vähentämisestä maassamme. Terveydenhuoltolain 4. pykälän 
mukaan toimintayksikön johtamisessa on oltava moniammatil-
lista asiantuntemusta. Tämä lain kohta ei toteudu tällä hetkellä 
Suomessa, eikä hoitotyön johtajien asiantuntijuutta hyödyn-
netä riittävästi sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lain toteutumi-
nen edellyttää, että hoitotyön johtajia on kaikilla sosiaali- ja 
terveydenhuollon tasoilla; strategisella, operatiivisella ja lähi-
johtamisen tasoilla.

Hoitotyön johtajien puute näkyy potilaiden ja asiakkaiden huo-
nona ja epäasiallisena kohteluna, hoitovirheinä, hoidon huo-
nona laatuna, korkeina kustannuksina, henkilöstön työssä viih-
tymättömyytenä ja alalta poistumana.
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Sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatillisessa johtamisessa hoitotyön johtamisella on merkittävä rooli 



Hoitotyön johtajia tarvitaan 

•	 johtamaan hoitotyön toimintaa, taloutta ja henkilöstöä 
toimialueellaan 

varmistamaan asiakaslähtöiset, vaikuttavat, turvalliset 
ja kustannustehokkaat palvelut

•	vastaamaan, että hoitotyöllä on riittävät voimavarat
edistämään henkilöstön saatavuutta ja kehittämään 
osaamista
varmistamaan hoitohenkilöstön opiskelijaohjauksen 
edellytykset 

•	vastaamaan hoitotyön kehittämisestä ja tutkimus- 
edellytyksistä 

kehittämään näyttöön perustuvia yhtenäisiä  
käytäntöjä 
edistämään väestön, potilaiden, asiakkaiden ja  
asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia

Hoitotyön johtamisen arvot

Hoitotyön johtamisen lähtökohtana ovat asiakasta ja potilasta 
kunnioittavat arvot, joita ovat

•	 ihmisarvo 
•	 itsemääräämisoikeus 
•	oikeudenmukaisuus
•	huolenpito
 

Hoitotyön johtajien osaaminen 

Hoitotyön johtaminen perustuu hoitotyön ja johtamisen asian-
tuntijuuteen, alan käytännön kokemukseen, tutkitun tiedon 
tuntemiseen ja hyödyntämiseen sekä sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelujärjestelmän ja toimintaympäristön tuntemuk-
seen. Ylemmän tason hoitotyön johtajilta edellytetään terveys-
alan perustutkintoa, soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa 
sekä hallinnon ja johtamisen koulutusta ja kokemusta.

Suomen sairaanhoitajaliitto ry, SuPer, Tehy, Suomen Tervey-
denhoitajaliitto ry, Terveystieteiden akateemiset johtajat ja 
asiantuntijat ry sekä Hallintoylihoitajat ry painottavat, että jär-
jestämisvastuussa olevilla sote-alueilla ja tuottamisvastuussa 
olevien organisaatioiden kaikilla tasoilla hoitotyön johdon tu-
lee olla johtamassa hoitotyötä ja hoitohenkilöstöä. 
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