
 
 
 

 

 

   

 
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON HENKILÖSTÖN TOIMINTALOGIIKKA 

JA MIELIKUVAT YKSITYISEN JA JULKISEN SEKTORIN TOIMINTATAVOISTA  

 

– Asiantuntijatalouden kehittämisohjelma- hankkeessa toteutetun kyselyn keskeiset 

tulokset ja toimenpidesuositukset 

 

 

Kysely toteutettiin yhdessä julkisen (n=2731) ja yhdessä yksityisen (n=3782) sektorin sosiaali- 

ja terveydenhuoltoalan organisaatiossa lääkäri ja hoitajataustaisille sosiaali- ja 

terveydenhuollon ammattihenkilöille sähköisellä webropol –kyselylomakkeella.  Kyselyyn 

vastasi yhteensä 1515 henkilöä eli vastausprosentti oli 23 %.  Yksityiseltä vastaajia oli 775 ja 

julkiselta 740 henkilöä. Aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin.  

 
Vastaajien mielikuvissa julkisen sektorin toiminnan keskeisenä arvona on ihmiselämän 

kunnioittaminen ja henkilöstöllä on työssään mahdollisuus noudattaa ammattikunnan arvoja. 

Kuitenkin erityisesti hoitajat kokevat, että julkisella sektorilla toiminnan mielekkyys kärsii 

paineesta toimia taloudellisesti ja hoitajien mielestä hyvästä hoidosta on jossain määrin tullut 

alisteista taloudellisille arvoille. Henkilöstön taloustietoisuuden kehittäminen edistää 

organisaation taloudellisten realiteettien ymmärrystä.  

 Henkilöstön kanssa kannattaa keskustella siitä, mitä on taloudellisuus ja mitä on 

tehokkuus, jotta kaikilla on yhtenäinen käsitteistö ja ymmärrys käsitteiden 

merkityksestä. 

 Organisaation budjettirakenteen vuosittainen läpikäyminen ja vuoden aikana tapahtuva 

säännöllinen yksikön talouden seurata yhdessä henkilöstön kanssa edistää taloudellisen 

kokonaisuuden ymmärrystä. Kuitenkin on tärkeää korostaa yksikön roolia osana 

organisaation kokonaisbudjettia, jotta vältytään yksikkökohtaiselta osa-optimoinnilta.  

 

Myös henkilöstön kustannustietoisuutta kannattaa edistää. 

 Yksikön budjettirakenteen ja yksikön kustannusten näkyväksi tekeminen lisää 

henkilöstön kustannustietoisuutta. Laittamalla esille (esim. tarvikevarastoon) 

hoitotarvikkeiden yksikköhinnat voidaan auttaa henkilöstöä tekemään hoitotyössä 

taloudellisia valintoja. (Tärkeää on kuitenkin keskustella siitä, että tarvikkeita ei ole 

tarkoitus säästää hyvän hoidon kustannuksella tai syyllistää henkilöstöä tarvikkeiden 

käytöstä vaan mahdollistaa henkilöstölle kokonaistaloudellisten valintojen teko.) 

 Kuunnellaan henkilöstöä hankinnoissa, jotta voidaan tehdä kokonaistaloudellisesti 

järkeviä hankintoja. 

 

 
 

 

 
  



   

 

 Mikäli säästöille on tarvetta, niitä voidaan ideoida yhdessä henkilöstön kanssa ja niistä 

kannattaa keskustella ennen toteuttamista. 

 Pohditaan yhdessä henkilöstön kanssa, miten taloudellisuutta ja tehokkuutta voi 

parantaa ja otetaan huomioon/kokeiluun henkilöstön ehdotuksia. 

 

Henkilöstö kokee olevansa kutsumusammatissaan, kokee työnsä aidosti mielenkiintoiseksi ja 

saa nautintoa työstään. Silti erityisesti hoitajille työ on ensisijaisesti toimeentulon lähde ja 

työstä saatavan palkan suuruus/pienuus koetaan merkitykselliseksi.  

 Palkkauksen tulisi olla kilpailukykyinen verrattuna yksityiseen sektoriin.  

 Palkkausjärjestelmän tulisi olla kannustava – mahdollisuus korotukseen esim. 

henkilökohtaisella palkanosalla. Sekä peruspalkan että henkilökohtaisen osan 

myöntämisen tulisi olla johdonmukaista ja läpinäkyvää.  

 Kehityskeskusteluissa voidaan luoda selkeät tavoitteet ja toimenpidesuunnitelmat myös 

palkkakehityksen näkökulmasta. 

 Muita kannusteita ja työsuhde-etuja kannattaa tuoda esille. Esimerkiksi panostukset 

koulutukseen ja työhyvinvoinnin tukemiseen saattavat toimia kilpailuetuna suhteessa 

muihin työnantajiin. 

 

Johtaminen julkisella sektorilla koetaan hierarkkiseksi ja jossain määrin epäammattimaiseksi, 

eikä henkilöstö saa organisoida työtään haluamallaan tavalla. Vastaavasti yksityisen sektorin 

johtamista ei koeta hierarkkiseksi ja se nähdään julkisen sektorin johtamista 

ammattimaisempana. Sekä hoitajien että lääkäreiden mielestä terveydenhuollon johtajilla tulee 

olla terveydenhuoltoalan koulutus ja tämän lisäksi erityisesti hoitajien mielestä johtajien tulee 

olla johtamisen ammattilaisia.  

 Johtamisosaamisen varmistamiseksi kaikilla esimiehillä tulisi olla esimieskoulutusta. 

 Toteutetaan osallistavaa johtamista, johon kuuluu henkilöstön osallistamista 

varhaisessa vaiheessa keskusteluun ja päätöksentekoon. 

 Panostetaan avoimeen viestintään. 

 Otetaan aidosti huomioon työyhteisöistä nousevat ajatukset ja kehittämisideat. 

 

 

ASKO, Asiantuntijatalouden 

kehittämisohjelma, 

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun 

Porin yksikkö 

 

Kati Suomi 

Maarit Laiho 

Mervi Vähätalo 

Terhi Tevameri 


