
  12.1.2022 
 

Hoitotyön tutkimussäätiön tavoitteena on edistää: 
✓ kansalaisten tasa-arvoista ja laadukasta hoitoa 

✓ hoitotyön vaikuttavuutta ja potilasturvallisuutta  
✓ sote-palveluiden perustehtävän toteutumista 

✓ hoitotyön arvostusta ja kiinnostavuutta alalla tarvittavan työvoiman turvaamiseksi 

 
Hoitotyön tutkimussäätiön (Hotus) aluevaaliteesit 
 
Miten uusilla hyvinvointialueilla turvataan kansalaisten tasa-arvoinen ja laadukas hoito? 
 

Ratkaisut: 

1. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa tulee kehittää tutkittuun tietoon perustuen  
2. Sosiaali- ja terveydenhuollon monialainen johtaminen tulee varmistaa 
3. Hoitotyötekijöiden osaamista tulee kehittää ja hyödyntää 

 
Lue lisää teeseistämme alta 

 

1. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa tulee kehittää tutkittuun tietoon perustuen  

Tällä hetkellä sosiaali- ja terveydenhuollon hoitokäytännöissä on perusteetonta vaihtelua 

kansallisesti, alueellisesti ja organisaatioiden välillä.  

− Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja toiminnan perustaminen tutkittuun tietoon edistää: 
o hoidon laatua ja potilasturvallisuutta,  
o asiakas-, ja potilastyytyväisyyttä,  
o alan veto- ja pitovoimaa sekä  
o kustannusvaikuttavuutta ja tehokkuutta. 

− Sosiaali- ja terveydenhuollon perustaminen tutkittuun tietoon mahdollistaa lainmukaisen 

toiminnan: Terveydenhuoltolaki velvoittaa kaikkia sote-ammattilaisia toimimaan 

tutkimusnäyttöön, kuten hoitosuosituksiin perustuen. 

 

2. Sosiaali- ja terveydenhuollon monialainen johtaminen tulee varmistaa 

 

− Monialainen johtaminen lisää: 

o sosiaali- ja terveydenhuoltoalan houkuttelevuutta ja työssä pysymistä, 

o hoidon tuottavuutta, kustannustehokkuutta ja laatua. 

− Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen tulee olla monialaista – strategiselle tasolle tarvitaan 

myös hoitotyön johtajia. 

 

3. Hoitotyötekijöiden osaamista tulee kehittää ja hyödyntää 
 

− Hoitotyöllä on merkittävä rooli sote-alalla: 

o 58 % sote-alan työtekijöistä on hoitotyöntekijöitä (mm. lähihoitajat, sairaanhoitajat, 

terveydenhoitajat, kätilöt, ensihoitajat). 

o Sote-alalla on paljon toimintoja, jotka ovat hoitotyöntekijöiden vastuulla. 

o Sosiaali- ja terveydenhuollossa tulee olla riittävästi kliinisesti erikoistuneita 

sairaanhoitajia ja hoitotyön kliinisiä asiantuntijoita. Heidän osaamistaan tulee kehittää, 

jotta koko hoitotyön potentiaali voidaan hyödyntää täysimääräisesti. 

o Hoitotyöntekijöiden uramahdollisuuksien kehittäminen lisää alan houkuttelevuutta ja 

työssä pysymistä.  
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