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Sote-uudistuksessa ja 

itsehallintoalueiden perustamisessa 

eteneminen

• Raide 1:Sote-järjestämisuudistus
– Järjestäminen ja rahoitus erotetaan kunnista

– HE-luonnos lausunnolla

• Raide 2: Sote- valinnanvapaus- ja 
monikanavarahoitusuudistus
– Selvityshenkilötyöryhmän (Brommels) esiselvitys 

15.3.2016, raportti 31.5.2016

– Hallituksen linjaus etenemisestä
• Kuva valinnanvapautta ja monikanavaisen rahoituksen 

yksinkertaistamista koskevista ehdotuksista

• Koordinaatio

17.10.2016



Valinnanvapaus ja sen edellytykset 

Sote- palveluissa

• Maakunta vastaa järjestäjänä

• Maakunta tuottaa itse tai yhdessä muiden 

maakuntien kanssa tai voi käyttää yksityisen 

tai kolmannen sektorin palveluita

• Luodaan valinnanvapauslainsäädäntö

• Maakunta erottaa aidosti järjestämisen ja 

tuotannon eri organisaatioihin

17.10.2016



Ei valinnanvapauden 

piirissä  eikä markkinoilla.

Maakunnan 

julkisoikeudellinen laitos 

tai Oy.
- Julkisen vallan käyttö?

Maakunta
- Julkisen vallan käyttö

- Järjestämisvastuu

- Suojaverkko

X Oy

Z Oy

Y-yhdistys

Y
k

si
ty

is
e

n
 j

a
 k

o
lm

a
n

e
n

se
k

to
ri

n
 t

u
o

ta
n

to

Julkisen vallan 

käytön raja

Maakuntien 

yhteiset 

palvelukeskukset 

/Oy:t

Valinnanvapaus, 

yhtiöittämisvelvollisuus ja 

markkinoilla toimiminen.

Maakunnan omat Oy:t
- Ei julkisen vallan käyttöä

Asiakkaat

15.4.2
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Lorem ipsum

• Lorem ipsum
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Digitalisaatio



Ulkomaalaistaustainen SOTE-

hoitohenkilöstö

• Suomessa tÿskentelev̈t ulkomaalaistaustaiset 

sairaanhoitajat ja l̈hihoitajat vuonna 2011 THL:n

mukaan:

– Sairaanhoitaja 700 (1,4 %) L̈hihoitaja 1560 (2,1 %)

• Suomessa tÿskentelev̈t syntyper̈lẗ̈n muut 

kuin Suomessa syntyneet sairaanhoitajat ja 

l̈hihoitajat vuonna 2011 THL:n mukaan 

– Sairaanhoitaja 1670 (3,3 %) L̈hihoitaja 3465 (4,6 %)



Jutta Hartikainen: 

Maahanmuuttajahoitajien 

perehdyttäminen vanhustenhoidossa: 

toimintatutkimus 

vanhustenkeskuksessa

UEF 7.10.2016

• http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-

952-61-2246-5/urn_isbn_978-952-61-2246-

5.pdf



Opetushallitukselle laadittu vanhustÿn osaamistarveraportti 

Taipale- Lehto ja Bergman (2013)

Sairaanhoitajien osaamistarpeet nelj̈̈n osa-alueeseen:

1) hyvinvoinnin ja terveyden edisẗminen (oman ammattialan matemaattinen osaaminen, 
toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi, saavutettavuuden ja esteetẗmyyden ymm̈rẗminen, 
palvelun yhdenvertaiseen ja helppoon l̈hestytẗvyyteen liittyv̈ osaaminen, yhteisvastuun 
ymm̈rẗminen ja sen mukainen toiminta, viriketoimintaan liittyv̈ osaaminen, yhteiskunnallisen 
p̈̈ẗksentekoprosessin tuntemus sek̈ valtion etẗ kunnan hallinnossa, ihmisten yksil̈llisyyden ja 
erilaisuuden hyv̈ksyminen ja kunnioittaminen, tilaaja-tuottaja-mallin tuntemus sek̈ liiketoiminnan 
ja talousasioiden ymm̈rrys ja perustuntemus),

2) ik̈̈ntyv̈n v̈esẗn osallisuuden tukeminen (vuorovaikutus, viestinẗ ja kommunikaatio, 
tiimitÿskentelytaidot, laatuosaaminen, sosiaali- ja terveyspalveluiden ja hyvinvointialan tuntemus 
mukaan lukien yksityinen sektori, toimeentuloturvan tuntemus, olemassa olevien sosiaalialan 
palvelujen hÿdynẗminen, tilannetaju), 

3) kotona asumista tukeva palvelutoiminta (ryhm̈nohjaustaidot, vanhustÿn palvelujen tuntemus, 
virikkeellisyyden varmistus ja havainnointi, perustietous liikunnan vaikutuksista terveyden 
edisẗmiseen, saattohoitotaidot, sitoutuminen ja vastuullinen suhtautuminen omaan tÿtehẗv̈̈n 
ja tÿyhteis̈̈n sek̈ kehitẗv̈ tÿote, oman tÿn ja tÿtoiminnan kehitẗminen omalta osalta)

4) ymp̈rivuorokautinen tehostettu hoito tai laitoshoito (ryhm̈tÿskentelytaidot, yhteistÿtaidot, 
hyv̈n hoitoymp̈risẗn kehitẗminen, teknologiaosaaminen, motivaatio, motivoituneisuus, 
aktiivisuus, mÿnteinen asenne tÿḧn, kyky kriittiseen ajatteluun ja innovointiin, innovaation 
k̈ytẗ̈notto ja toimintaan vienti). 



Yleiset osaamistarpeet

Eettinen osaaminen, ammattietiikan hallinta, tÿḧn liittyvien eettisten 
arvojen mukainen toiminta, terveyspalvelujen hoitotÿn perusosaaminen 
(aivoterveyden edisẗminen, l̈̈kehoitotaidot, asiakkaan opetus ja 
opastus, kuntoutus, teknologiaosaaminen),

• sosiaalipalvelualojen yhteinen osaaminen (sosiaalipalveluihin liittyvien 
toimintojen tunteminen ja kokonaisuuden hahmottaminen, omaisten 
huomiointi ja yhteistÿtaidot, teknologiaosaaminen, ohjaus ja opetus, 
asiakkaan mielekk̈̈n arjen yll̈piẗminen), 

• vanhustÿn palveluihin liittyv̈ osaaminen (vanhustÿn palveluprosessin 
hallinta, vanhenemiseen ja ik̈̈ntymiseen liittyv̈ tiedotus, vanhustÿn 
lakien, s̈̈d̈sten, m̈̈r̈ysten ja standardien tuntemus, sek̈ vanhuksen ja 
ḧnen el̈m̈nhistoriansa arvostaminen) 

• asiakasyhteistÿtaidot (asiakaspalvelutaidot, palvelualttius, 
tilanneherkkyys, l̈sn̈olo, asiakasl̈hẗinen toimintatapa, 
asiakasl̈hẗisyyden ymm̈rẗminen, tarpeiden ja odotusten 
tunnistaminen sek̈ asiakkaan osallisuuden tukeminen ja edisẗminen). 



Tutkimustehẗv̈t: 

• 1. Kuvata osastonhoitajien, suomalaisten hoitajien ja 
maahanmuuttajahoitajien n̈kemyksï
maahanmuuttajahoitajien perehdytyksen nykytilasta ja 
miten siẗ heid̈n mielesẗ̈n tulisi kehitẗ̈.
2. Kuvata suunnitteluvaiheessa maahanmuuttajahoitajien 
perehdytẗmisẗ edisẗv̈n tÿyhteis̈n kehitẗmisẗ
yhteistÿss̈ johtoryhm̈n ja osastonhoitajien kanssa. 

• 3. Analysoida ja kuvata muutoksia 
maahanmuuttajahoitajien toimintatavoissa vanhustÿss̈
perehdytysohjelman toteuttamisvaiheessa henkil̈kunnan 
n̈k̈kulmasta.
4. Arvioida tÿyhteis̈ss̈ ja hoitotÿss̈ esiin tulleita 
muutoksia hoitohenkil̈kunnan ja johtoryhm̈n 
n̈k̈kulmasta. 



Myönteisen oman asenteen 

vahvistaminen

• Maahanmuuttajahoitajien oma asennoituminen 
tÿḧn n̈kyi muun muassa motivoitumisessa ja 
kiinnostuksessa tÿẗ ja tÿyhteis̈̈ kohtaan sek̈
rohkeudessa ryhtÿ toimeen tai n̈iden tekij̈iden 
puuttumisena. 

• Suomessa hoitoalalla ja vanhustenhoidossa 
tÿskentelev̈t motivoituneet ja kiinnostuneet 
maahanmuuttajahoitajat, jotka osoittivat 
kiinnostusta tÿtovereita ja tÿyhteis̈̈ kohtaan, 
hallitsivat tÿtehẗvï̈n paremmin kuin sellaiset, 
joilla kyseess̈ olevia ominaisuuksia ei ollut. 



Sosiaaliset taidot

• Mÿs sosiaaliset taidot kuten oivaltaminen ja sosiaalinen ̈lykkyys 
auttoivat suomalaisten hoitajien ja osastonhoitajien mukaan 
maahanmuuttajahoitajia suoriutumaan tehẗvisẗ̈n osastoilla.

• Mik̈li omasi hyv̈t sosiaaliset taidot, oli helpompi tulla toimeen 
muun henkil̈kunnan ja asukkaiden kanssa.

• Monesti koulutustausta edesauttoi oivaltamaan asioita, joita tuli 
eteen hoitotÿss̈. Miẗ parempi hoitotÿn koulutustausta 
maahanmuuttajahoitajalla oli, siẗ helpompi ḧnen oli sopeutua.

• Samoin miẗ samankaltaisempi koulutus oli ollut Suomen hoitotÿn 
koulutukseen verrattuna tai jos hoitotÿn koulutuksen oli saanut 
Suomessa, oli sopeutuminen ja tÿtehẗvisẗ suoriutuminen 
helpompaa. Jos koulutustausta oli hyvin niukka, saattoi se 
vaikeuttaa asioiden oivaltamista. 



Kielitaito

• Kielitaito nousi melko suureen rooliin tehẗvisẗ suoriutumisessa. Mik̈li 
maahanmuuttaja ei ollut ymm̈rẗnyt puutteellisen kielitaitonsa vuoksi 
saamaansa perehdytysẗ tai ohjeistusta, se vaikeutti huomattavasti 
tehẗvisẗ selviytymisẗ osastoilla. Lis̈ksi slangi ja murresanojen k̈ytẗ
lis̈si ymm̈rrysvaikeuksia. 

• Miẗ parempi kielitaito maahanmuuttajahoitajilla oli, siẗ helpompi ḧnen 
oli ymm̈rẗ̈ asukkaita ja muita hoitajia sek̈ omaisia ja oli helpompi 
sopeutua tÿḧn ja selviẗ tÿtehẗvisẗ. Kielitaito koettiin merkitẗv̈n̈
tekij̈n̈ tÿtehẗvisẗ selviytymisen kannalta kaikissa haastatteluryhmiss̈.

• Maahanmuuttajahoitajat kokivat slangi- ja murresanat vaikeiksi ja ne 
vaikeuttivat heid̈n ymm̈rẗmisẗ̈n ja siẗ kautta suoriutumista 
tehẗvisẗ̈n.

• Suomalaiset hoitajat ja osastonhoitajat puolestaan kokivat, etẗ
maahanmuuttajahoitajien todellisen kielitaidon tasoa oli vaikea saada 
selville. Maahanmuuttajahoitajat saattoivat sanoa ymm̈rẗneens̈, miẗ
heilẗ odotettiin, mutta k̈yẗnn̈n toiminta usein osoitti, etẗ he eiv̈t 
olleet ymm̈rẗneet. miẗ heille oli sanottu tai miẗ heilẗ oli pyydetty. 



Henkilökohtainen tausta

• Henkil̈kohtainen tausta, kuten koulutus, Suomessa oloaika ja 
perhesuhteet vaikuttivat maahanmuuttajahoitajien selviytymiseen 
osastoilla. 

• Koulutustaustassa vaikutti muun muassa se, jos koulutus oli 
hankittu jostain muualta kuin Suomesta, ja miẗ asioita 
koulutuksessa oli painotettu. 

• Samankaltaisesta koulutustaustasta kuin suomalaiset hoitajat 
tulleet maahanmuuttajahoitajat selviytyiv̈t osastonhoitajien 
mukaan tehẗvisẗ̈n paremmin kuin sellaiset 
maahanmuuttajahoitajat, jotka omasivat hyvinkin erilaisen 
koulutustaustan. T̈ m̈n koettiin johtuvan siiẗ, etẗ hyvin erilaisen 
koulutuksen saaneet joutuivat Suomessa hoitajina toimiessaan 
muuttamaan omaa k̈sitysẗ̈n hoitamisesta ja hoitotÿsẗ siihen 
verrattuna, mihin he olivat kotimaassaan tottuneet ja oppineet. 



Henkilökohtainen tausta

• Mÿs Suomessa oloaika toimi osatekij̈n̈ selviytymiseen siten, etẗ
maahanmuuttajahoitajat, jotka olivat asuneet Suomessa jo pidemm̈n 
aikaa, olivat tottuneempia suomalaiseen tapaan hoitaa asukkaita kuin 
v̈hemm̈n aikaa Suomessa olleet maahanmuuttajahoitajat. V̈hemm̈n 
aikaa Suomessa olleille hoitajille suomalainen hoitokulttuuri saattoi 
vaikuttaa vieraalta, ja tottuminen suomalaiseen hoitokulttuuriin vei aikaa. 

• Osallistujien mukaan mÿs perhesuhteet vaikuttivat selviytymiseen. 
Osallistujat arvioivat, etẗ suomalaisten kanssa parisuhteessa olevat 
maahanmuuttajahoitajat selviytyiv̈t tehẗvisẗ̈n osastoilla paremmin 
kuin ne maahanmuuttajahoitajat, jotka olivat parisuhteessa saman kieli- ja 
kulttuurialueen puolison kanssa. 

• T̈ m̈n koettiin johtuvan siiẗ, etẗ suomalaisten kanssa parisuhteessa 
olevat oppivat suomen kielẗ ja kulttuuria mÿs kotioloissa eik̈ pelk̈sẗ̈n 
tÿss̈ sek̈ n̈in ollen sopeutuivat nopeammin suomalaiseen tapaan 
tehd̈ hoitotÿẗ etẗ heid̈n kielitaitonsa kehittyi nopeammin. 



Kulttuuriset tekijät

• Mÿs kulttuuriset tekij̈t vaikuttivat maahanmuuttajahoitajien 
tÿtehẗvien hallintaan osastoilla. Kulttuuriset tekij̈t jakautuivat kahteen 
osioon toisen liittyess̈ henkil̈kohtaiseen kulttuuritaustaan ja toisen 
totuttuun hoitokulttuuriin. Henkil̈kohtainen kulttuuritausta piti sis̈ll̈̈n 
aikak̈sityksen ja kanssaihmisten kohtaamisen. 

• Aikak̈sitys vaikutti siihen, etẗ maahanmuuttajien oli vaikea ymm̈rẗ̈
Suomessa vallitsevaa aikak̈sitysẗ, ẗsm̈llisyytẗ ja tÿpaikalla olon 
ẗrkeytẗ. Suomalaisilla puolestaan oli vaikeuksia ymm̈rẗ̈
maahanmuuttajahoitajien laveampaa aikak̈sitysẗ. N̈m̈ tekij̈t yhdess̈
johtivat erimielisyyksiin tÿntekij̈iden keskuudessa. Suomalaisia ḧiritsi 
joidenkin maahanmuuttajahoitajien jatkuva mÿḧstely ẗisẗ ja 
ẗsm̈llisesti, tiettyyn kellonaikaan annettavien hoitojen viiv̈styminen. 
Taas osa maahanmuuttajahoitajista ei ole ymm̈rẗnyt, miẗ ongelmia 
kymmenen viidentoista minuutin mÿḧstymisesẗ voi seurata. 
Mÿḧstely vaikutti kuitenkin koko osaston ilmapiiriin ja n̈in ollen mÿs 
siihen, millaisen vastaanoton maahanmuuttajahoitaja osastolla sai. 



Kanssaihmisten kohtaaminen

• Kanssaihmisten kohtaaminen oli maahanmuuttajien kohdalla erilaista kuin 
suomalaisten, kuten mÿs vanhemman ihmisen kunnioittaminen ja kasvojen 
menetys. Ne nousivat selkësti esille tÿtehẗvien hallintaan vaikuttavina tekij̈in̈. 
Niin sanottu kasvojen menetys hankaloitti maahanmuuttajahoitajien selviytymisẗ
tehẗvisẗ̈n, sill̈ aina ei voinut sanoa, ettei ollut ymm̈rẗnyt annettuja ohjeita, 
koska silloin olisi n̈ytẗnyt tieẗm̈tẗmyytens̈ ja menetẗnyt kasvonsa. Monen 
suomalaisen hoitajan oli vaikea ymm̈rẗ̈ ẗẗ kasvojen menetẗmisen kulttuuria. 

Osastonhoitajat kokivat mÿs vaikeaksi ja maahanmuuttajahoitajien selviytymisẗ
hankaloittavaksi asiaksi joidenkin mieshoitajien haluttomuuden ottaa ohjeita 
vastaan naiselta. Haluttomuus ottaa ohjeita vastaan l̈hiesimiehelẗ, varsinkin 
mik̈li ẗm̈ oli nainen, ilmeni muun muassa siten, etẗ tehẗv̈t eiv̈t tulleet 
hoidetuiksi, tai maahanmuuttajahoitajamies koki olevansa itse l̈hiesimiehen 
asemassa ja alkoi ohjeistaa omaa l̈hiesimiesẗ̈n tai jakeli tehẗvï muille hoitajille 
ẗm̈n ohitse. T̈ m̈ koettiin osaksi kasvojen menetẗmisen problematiikkaa. 



Ikäihmisten kohtaaminen

• Maahanmuuttajahoitajien tapa kohdata vanhuksia n̈htiin sek̈ hyv̈n̈ ja 
kauniina asiana etẗ mÿs hoitotÿẗ hankaloittavana tekij̈n̈.

• Monissa kulttuureissa todettiin vanhusten kunnioittamisen olevan eritẗin 
korkealla tasolla, ja ẗsẗ johtuen vanhuksia halutaan hoitaa hyvin ja 
kunnioittaen. T̈ m̈ koettiin hyv̈n̈ asia, mutta samalla koettiin usein 
ohitetuksi kuntouttavan hoitotÿn ajatus.

• Monilla maahanmuuttajilla yksi selviytymisẗ vaikeuttava tekij̈ on ollut 
se, ettei ḧn ole ymm̈rẗnyt kuntouttavan hoitotÿn merkitysẗ, joka on 
suomalaisen vanhusten hoitotÿn ydinaluetta. 

• Toisaalta koettiin mÿs, etẗ joistakin kulttuureista tuleville hoitajille 
vanhus oli tÿn kohde ja tÿ suoritettiin hyvin, mutta muu 
kanssak̈yminen j̈i v̈hiin. T̈ m̈n ajateltiin toisaalta johtuvan mÿs siiẗ, 
etẗ maahanmuuttajahoitajan kielitaidon ollessa rajallinen varsinkin 
tÿsuhteen alussa voi kommunikointi vanhusten kanssa olla vaikeaa ja 
n̈in ollen se j̈̈ v̈hemm̈lle. Ja koska kommunikointi j̈̈ v̈hemm̈lle, 
halutaan tÿ hyvin suorittamalla lunastaa paikka tÿyhteis̈ss̈. Toisin 
sanoen, kielitaidon ollessa rajallinen tÿn tekninen suorittaminen korostui. 



Totuttu hoitokulttuuri

• Totuttu hoitokulttuuri puolestaan piti sis̈ll̈̈n asennoitumisen tÿḧn, 
k̈sitykset hoitotÿsẗ sek̈ roolik̈sitykset. Asennoituminen tÿḧn oli 
monesti maahanmuuttajahoitajilla tehẗv̈orientoitunutta ja hierarkista. 
Joidenkin maahanmuuttajahoitajien kohdalla ilmeni, etẗ toimeen 
tartuttiin vain l̈̈k̈rin kehotuksesta ja vain ne tehẗv̈t hoidettiin, joista 
erikseen mainittiin.

• T̈ m̈ johtui usein siiẗ, etẗ kyseiset maahanmuuttajahoitajat tulivat 
sellaisen hoitokulttuurin maista, joissa hoitajien esimiehin̈ toimivat 
l̈̈k̈rit ja hoitajien toimenkuva on hyvin erilainen kuin Suomessa, joten 
he pyrkiv̈t soveltamaan kotimaassaan oppimaansa mÿs Suomessa. 

• Esille nousikin maahanmuuttajahoitajien vaikeus hahmottaa hoitajan ja 
erityisesti sairaanhoitajan roolia Suomessa. Lis̈ksi opituista 
roolik̈sityksisẗ eroon p̈̈seminen oli joillekin vaikeata. N̈m̈ ilmeniv̈t 
muun muassa siten, etẗ omatoimisuuteen oli vaikea oppia tai oltiin liian 
omatoimisia ja ylitettiin omat valtuudet hoitajana. Hoitotilanteessa asukas 
saatettiin ohittaa, eli ḧnen mielipidetẗ̈n omasta hoidostaan ei 
kuunneltu tai kysytty. 



Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä

• K̈sitykset hoitotÿsẗ olivat maahanmuuttajilla usein 
erilaiset kuin suomalaisilla, mik̈ omalta osaltaan vaikutti 
tÿtehẗvien hallintaan osastoilla. Monelle 
maahanmuuttajahoitajalle suomalainen sosiaali- ja 
terveyspalveluj̈rjestelm̈ oli vieras, ja asukkaan ja itsens̈
sijoittaminen ẗḧn j̈rjestelm̈̈n on vaikeaa.

• Mÿs vanhusten laitosasumista monen maahanmuuttajan 
on ollut vaikea k̈sitẗ̈. Siksi moni maahanmuuttajahoitaja 
suhtautuikin laitoksessa asuvaan vanhukseen kuin 
sairaaseen, vaikka tutkittavassa organisaatiossa on 
kuntouttava tÿote. Monen maahanmuuttajahoitajan oli 
vaikea ymm̈rẗ̈, miksi Suomessa osaa vanhuksia ei 
hoideta kotona vaan laitoksissa ja miksi monella 
vanhuksella k̈y v̈ḧn vierailijoita. 



Perehdytys

• N̈kemykset perehdytyksen sis̈ll̈sẗ
jakautuivat hallinnollisiin, hoitamiseen, 

hoitotÿn viitekehykseen, kielitaitoon, 

kulttuuriin ja ymp̈risẗ̈n liittyviin asioihin. 



Perehdytys tukena ammatissa 

kehittymiselle ja ammatilliselle 

kasvulle

• Hallinnolliset asiat sis̈lsiv̈t organisaatioon liittyv̈t asiat, sosiaali- ja 
terveydenhuoltoj̈rjestelm̈n, tÿlains̈̈d̈nn̈lliset asiat ja 
yhteistÿkumppanit.

• Hoitamiseen liittyviss̈ asioissa esiin nousivat apuv̈lineiden k̈ytẗ, 
hygienia, l̈̈kehoito, p̈ivystysasiat, ravitsemus, saattohoito, 
turvallisuuteen liittyv̈t asiat sek̈ yleisimm̈t vanhusten sairaudet.

• Hoitotÿn viitekehyksess̈ esille nousivat arvot ja periaatteet, 
termisẗt ja k̈sitteet sek̈ tÿnkuva ja roolit.

• Muut toiveet maahanmuuttajahoitajien perehdytyksen suhteen :
– kielitaidossa ja kirjaamisessa esille nousivat ATK-perustaidot, 

kirjaaminen, yleiskielitaito ja erikoissanaston hallinta. 

– suomalaisesta kulttuurista kuin suomalaisesta hoitokulttuuristakin  
(korruptoitumattomuus)

– tasa-arvo

– omaisten osallistuminen, osallistumattomuus



Kollegiaalisuus
• Kollegiaalisuus perustuu ammattietiikkaan.

– Sairaanhoitaja kunnioittaa ja arvostaa kollegoitaan. Sairaanhoitaja kohtelee kollegoitaan 

oikeudenmukaisesti. Sairaanhoitaja luottaa kollegaansa ja toimii itse luottamuksen arvoisesti.

– Sairaanhoitajat muodostavat yhtenäisen ammattikunnan.

• Kommunikaatio on kollegiaalista

– Sairaanhoitaja puhuu kollegoista ja kollegoille arvostavasti ja kohteliaasti. Sairaanhoitajien välinen 

kommunikaatio on avointa, rehellistä ja luottamuksellista. Sairaanhoitaja antaa ja ottaa vastaan 

rakentavaa palautetta. Sairaanhoitaja puolustaa ja tukee kollegaa epäoikeudenmukaisissa tai 

vaikeissa tilanteissa. Sairaanhoitajat luovat työyhteisön, jossa voidaan käsitellä myös epäkohtia ja 

ristiriitoja.

• Yhteistyö vahvistaa osaamista

– Sairaanhoitaja tunnistaa ja tunnustaa sekä oman että kollegan osaamisen. Sairaanhoitajat 

konsultoivat kollegoitaan vastavuoroisesti. Vastuu, päätösvalta ja tehtävät jaetaan kollegoiden kesken 

tasapuolisesti ja kohtuullisesti. Sairaanhoitaja tukee kollegoitaan työtehtävissä ja päätöksenteossa. 

Sairaanhoitajan velvollisuus on puuttua kollegan toimintaan, jos se uhkaa potilasturvallisuutta.

• Vastuu kollegiaalisuudesta on kaikilla

– Sairaanhoitaja on omalla esimerkillään vastuussa ammattikunnan kollegiaalisuudesta työpaikalla ja 

sen ulkopuolella. Hoitotyön esimiehillä on vastuu kollegiaalisuutta tukevien rakenteiden luomisesta. 

Ammattikunta on vastuussa kollegiaalisuuden opettamisesta ja siihen kasvamisesta.
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Kiitos!

Merja Merasto

merjamerasto@gmail.com

040 5819782

@MerjaMerasto

mailto:merjamerasto@gmail.com

