
HOITOTYÖN KEHITTÄMISSEURAN SYNTY 

Etelä-Pohjanmaan hoitotyön kehittämisseura ry. perustettiin Seinäjoella 3.4.1992. Lähtöidea seuran perustamiselle nousi hoitotyön ja 
sen koulutuksen kehittämisen tarpeesta. 1980-luvun lopulla tunnistettiin, että alueella toimivat terveydenhuollon laitokset ja 
avoterveydenhuolto sekä alan koulutus tarvitsevat aikaisempaa kipeämmin alan tieteellisen tutkimuksen tukea. Olihan näkyvissä 
kilpailun koveneminen yhteiskunnan eri sektoreilla, mikä puolestaan edellytti vahvaa koulutuksella saavutettua ammattiosaamista ja 
sen jatkuvaa kehittämistä. Tukea tarjosi nuori kehittyvä Hoitotiede, mitä saattoi noihin aikoihin opiskella jo kuudessa yliopistossa 
Suomessa. 

Selvityksistä ja kokemuksesta tiedettiin, että kehittyvien tiedonalojen keskeisiä tunnuspiirteitä on kiinteä yhteys koulutuksen, 
ammattityön ja tutkimuksen välillä. Jotta yhteys voisi syntyä ja synnyttyään elää ja rikastuttaa tiedonalaa, on ammatinharjoittajien 
tiedostettava tuo kolmiyhteys, ymmärrettävä sen merkitys ammatin kehittymiselle ja luotava mahdollisuudet yhteyden syntymiseen ja 
toimittava niin, että yhteys myös toimii. Tämän kaiken aikaansaaminen edellyttää pitkäjänteisyyttä ja erilaisia toimenpiteitä. 
Toimenpiteiden ei tarvitse olla eivätkä usein voikaan olla samanlaisia korkeakoulupaikkakunnilla ja niillä alueilla, joissa korkeakouluja ei 
ole. 

Etelä-Pohjanmaalla syntyi ajatus paikallisen hoitotieteellisen seuran perustamisesta. Seinäjoella ei ollut korkeakoulua eikä myöskään 
alan tutkimusyksikköä tutkijoineen. Kuitenkin velvoitteet ja haasteet kehittää hoitotyötä ja sen koulutusta olivat samat eri puolilla 
Suomea. Samaan aikaan käynnistyvä ammattikorkeakoulukokeilu joudutti seuran perustamista. Asiaa lähti virittämään Seinäjoen 
terveydenhuolto-oppilaitoksen rehtori Kaija Manninen. Hän yhdessä apulaisrehtori Helli Kitinojan kanssa kutsui koolle seuran 
perustamiseen liittyvän neuvoa antavan kokouksen. Kokous järjestettiin Seinäjoen terveydenhuolto-oppilaitoksella 06.11.1991. 
Tilaisuuteen oli kutsuttu hoitotyön ammatinharjoittajia Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevista terveydenhuollon organisaatioista ja 
oppilaitoksesta. Kokoukseen osallistui 30 henkilöä. Terveydenhuolto-oppilaitoksen aikuiskoulutusjohtaja THM Paula Pelttarin 
(myöhemmin Risikko ) alustuksen pohjalta keskusteltiin koulutuksen, ammattityön ja tutkimuksen vuorovaikutuksesta hoitotyössä. 

Keskustelun päätteeksi hahmoteltiin mahdollisesti perustettavan seuran tarkoitusta. Oltiin yksimielisiä siitä, että seura tulee lisäämään 
hoitotieteelliseen tutkimukseen kohdistuvaa harrastusta ja rohkaisee alan ammattilaisia tutkimusten käyttäjiksi Etelä-Pohjanmaalla. 
Toivottiin järjestettävän tilaisuuksia, joissa on hoitotieteelliseen tutkimukseen liittyviä esitelmiä tutkijoiden itsensä esittäminä. 
Tutkijoiden kautta uskottiin kiinnostuksen heräävän alan tutkimuksiin. 

Läsnäolijat pitivät seuran saamista maakuntaan tärkeänä. Niinpä valittiin työryhmä, jonka tehtäväksi tuli valmistella seuran säännöt ja 
kutsua perustava kokous koolle vuoden 1992 keväällä. Työryhmään tulivat ylihoitaja Sinikka Autere, Seinäjoen keskussairaala, johtava 
ylihoitaja Merja Kuuppelomäki, Kurikan terveyskeskus, osastonhoitaja Tyyne Ranta, Seinäjoen keskussairaala ja Kaija Manninen. 

Valittu työryhmä ryhtyi valmistelemaan perustettavan seuran sääntöjä ja suunnittelemaan perustamiskokousta. Ensimmäiseksi 
luennoitsijaksi päätettiin pyytää professori Marita Paunonen Kuopion yliopiston hoitotieteen laitokselta. 


