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EETTISET SUOSITUKSET 
SOSIAALI- JA TERVEYSALALLE

1) Sosiaali- ja terveysalan toimijat 
kunnioittavat asiakkaidensa ja 
potilaidensa ihmisarvoa ja peru-
soikeuksia

2) Sosiaali- ja terveydenhuollon 
lähtökohtana on asiakkaan ja poti-
laan etu

3) Sosiaali- ja terveydenhuollossa 
on kysymys vuorovaikutuksesta

4) Ammattihenkilöstö vastaa 
työnsä laadusta

5) Hyvä hoito ja palvelu edel-
lyttävät vastuullisia päätöksiä ja 
toimintakulttuuria
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ETENEn toiminta muodostuu kokouk-
sista, seminaareista, tilaisuuksista ja 
yhteistyöstä eri tahojen kanssa. Koko-
uksia on keskimäärin kuusi vuodessa. 
ETENE päättää kannanotoista, lau-
sunnoista, suosituksista ja julkaisuista 
kokouksissaan. Neuvottelukunta voi 
nimittää työnsä tueksi jaostoja ja 
työryhmiä.

Neuvottelukunnassa on puheenjohta-
ja, varapuheenjohtaja ja 18 muuta jä-
sentä, joilla on omat henkilökohtaiset 
varahenkilönsä. Jäsenet ovat sosiaa-
li- ja terveysalan eettisiin kysymyksiin 
perehtyneitä ja edustavat palvelujen 
käyttäjiä, järjestäjiä, ammattihenki-
löstöä, oikeustiedettä ja tutkimusta. 
Neuvottelukunnassa on neljä kansan-
edustajaa sekä heidän henkilökohtai-
set varajäsenensä. Neuvottelukunnalla 
on pääsihteeri ja osastosihteeri. 

ETENE asetetaan neljäksi vuodeksi 
kerrallaan ja sen toiminta on julkista. 
Kokouspöytäkirjat, suositukset ja lau-
sunnot ovat nähtävissä verkkosivuilla. 

ETENEn toiminnan arviointikeinoina 
ovat muun muassa:
•	 Pyydetyt lausunnot ja kannanotot
•	 Eri tavoin saatu palaute
•	 Julkisuudessa näkyminen
•	 Osallistuminen ajankohtaisiin 

keskusteluihin

Neuvottelukunnan tehtävänä on 
käsitellä ja ottaa kantaa asioihin, 
joilla on periaatteellista eettistä 
merkitystä sosiaali- ja terveys-
alaan sekä potilaan ja asiakkaan 
oikeuksiin ja asemaan. 

Neuvottelukunta:
1) tekee aloitteita, antaa lausuntoja 
ja  suosituksia sosiaali- ja terveysalan 
eettisistä kysymyksistä sekä herättää 
näitä kysymyksiä koskevaa yhteiskun-
nallista keskustelua; 

2) antaa asiantuntija-apua sosiaali- ja 
terveysalaa ja sitä koskevaa lainsää-
däntöä kehitettäessä; 
 
3) kerää ja välittää tietoa sosiaali- ja 
terveysalan eettisistä kysymyksistä 
ja kansainvälisestä alan eettisestä 
keskustelusta julkaisujen, koulutusti-
laisuuksien ja muun vastaavan avulla; 

4) seuraa sosiaali- ja terveysalan ja 
siihen liittyvän teknologian kehitystä 
eettisestä näkökulmasta; 

5) käsittelee potilaan ja sosiaalihuol-
lon asiakkaan oikeuksiin ja asemaan 
liittyviä eettisiä kysymyksiä.


