Terveystieteiden koulutus Helsingin yliopistoon
Terveystieteiden tutkintoon johtava koulutus on käynnistettävä pysyvästi Helsingin yliopistossa.
Se vastaa sosiaali- ja terveysalan korkeasti koulutettujen saatavuuteen (asiantuntijat, johtajat, opettajat).
Yliopistokoulutus tukee myös magneettisairaala-mallien toteutumista Suomessa ja vahvistaa
hoitotieteellisentutkimuksen asemaa pääkaupunkiseudulla. Lisäksi kliinisen laboratoriotieteen ja kliinisen
radiografiatieteen koulutukset tulee uudelleen käynnistää ja keskittää Helsingin yliopistoon.

Taustaa
Olemme pyrkinyt intensiivisesti ajamaan terveystieteiden tutkintoon johtavaa koulutusta Helsingin
yliopistoon siitä lähtien, kun se viime vuosituhannen lopussa Helsingin yliopistosta lakkautettiin.
Aiemmin olemme olleet mukana työryhmissä, jotka ovat toimittaneet kannanottoja ja lausuntoja
koulutuksen aloittamisen puolesta opetus- ja kulttuuriministeriöön useasti 2000-luvulla ja vuodesta 2010
lähtien vuosittain. Kutsumme uuden valmistelutyöryhmän koolle vuoden 2019 aikana.

Perusteluja koulutuksen aloittamiseksi
Pääkaupunkiseudun ja sen ympärillä olevien kehyskuntien väestömäärä oli vuonna 2018 noin 1,48
miljoonaa, mikä vastaa lähes 27% Suomen väkiluvusta. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve
metropolialueella väestön määrä ja ikärakenne huomioiden on merkittävin jo nyt ja tulee tulevaisuudessa
kasvamaan entisestään. Laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut edellyttävät laadukasta johtamisosaamista
sekä osaavaa sosiaali- ja terveysalan koulutuksen opetushenkilöstöä. Laadukkaan koulutuksen ja sen
kautta syntyvän osaamisen on nähty vaikuttavan suoraan sekä kansantalouteen että yksilöiden
tulotasoon, terveyteen, hyvinvointiin ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen.
Perusteet terveystieteiden tutkintoon johtavan koulutuksen aloittamiselle Helsingissä ovat
työvoimatarpeista lähteviä. Sosiaali- ja terveysalan johtamistehtävissä toimivista ylihoitajista 84,3% ja
osastonhoitajista 79,4% jää eläkkeelle vuoteen 2035 mennessä (Keva 2016). Lisäksi TEM:n raportin (2015)
mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon parhaimmat työmarkkinanäkymät lähitulevaisuudessa ovat
terveydenhuollon, vanhustenhuollon, sosiaalihuollon johtajilla sekä yli- ja osastonhoitajilla.
Huolestuttavaa on, että terveystieteiden maisterin tutkintojen määrä Suomessa on pysynyt suhteellisen
muuttumattomana viimeisen 10 vuoden aikana (Opetushallituksen tilastopalvelu), vaikka hoitotyön
johtajien eläköityminen on kiihtynyt. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön uudistuminen
edellyttää vahvaa hoitotyön johtamista erityisesti pääkaupunkiseudulla, jossa on lähes neljännes
terveydenhuollon palvelutoiminnoista ja henkilöstöstä.
Metropolialue tarvitsee myös terveystieteiden opettajien akateemista koulutusväylää ammatillisen
opettajakoulutuksen lisäksi, jotta korkea-asteen ja ammatillisen toisen asteen opetustehtäviin kohdistuva
työvoiman ja osaamisen tarpeet täyttyvät. Sosiaali- ja terveysalan opettajien keski-iän tiedetään olevan
melko korkea, koska heillä on usein pitkä työura takana sosiaali- ja terveydenhuollon kliinisestä työstä.
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